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كلمة تحرير املجلة 
ـُل النَّْفَس ِباآلماِل أَرْقُبَُها    أَُعلّـِ

ما أَْضيََق الَعيَْش لَوَل فُْسَحُة األََمِل

 قالها الشاعر الطغرايئ قبل ما يقارب األلف سنة، ولزالت 

لبات وجودنا  لوله  الذي  اليشء  تُعّب عن ذاك  اليوم  إىل 

جحيًم ل مفر منه. قد تدفعنا الكثري من األحداث مؤخرًا 

أزماٍت  إىل  سياسيٍة  أحداٍث  من  األمل  وفقدان  للتشاؤم 

اقتصادية، وفوق كل هذا ل تزال غيمة الوباء العاملي فوق 

لحّط  يدفعنا  قد  مم  الكثري  هناك  نعم  الجميع.  رؤوس 

الرحال والجلوس يف الُحفر وندب الحارض كم نندب املوىت، 

وأننا  والخوف  واألرق  والقلق  األمل  الكثري من  رمبا هناك 

نقف بأرجٍل ضعيفٍة ترتعش تحتنا من هول ما نحمل عىل 

أكتافنا… ل بّد لنا من خالص... ل بد أن يكون هناك حل، 

لعل هذا الخالص يبدأ بنا نحن. إن لألمل قوًة تسمح لنا 

برؤية ما خفي عنا يف ظالم العجز واليأس وتجعلنا نشتعل 

الجديدة  الفرصة  تلك  ومتنحنا  حولنا  َمن  تُْعدي  طاقًة 

بالخالص والخروج من الزجاجة وعنقها. 

كأحجار  أنهم  إل  نقيضني  بديا  وإن  واألمل  اليأس  إن 

الدومينو، ما إن تبدأ بأول خطوٍة يف طريق أحدهم حتى 

تنجرف فيه، فإما أن تنزلق إىل مستنقع اليأس فتعلَق فيه 

وتغرَق ببطٍء ساحبًا معك كل من حولك بطاقتك السلبية، 

وإما أن تنهض وتكون منارًة للطاقة اإليجابية تجعل كل 

من حولك يكتسب القوة لينهض من جديد.

املشعل  نكون  أن  واجبنا  من  بأنه  القول  أحاول  لعّل   

الذي يعطي النور يف أحلك الليايل وأن منّد يًدا من األمل 

واملستقبل يف أكرث اللحظات تعاسًة حتى ننهض بكل من 

حولنا ممن نحّب وليس فقط لذواتنا فحسب. لعل هذه 

املسؤولية األخالقية واإلنسانية هي التي 

تُعطي الحياة معناها النبيل وترتقي بنا 

من مجرّد متفاعلني مع الظروف لنصبح 

ليخلقوا  الجميع  تُلهم  التي  القوة  نحن 

الروح  تلك  رمبا  يتمّنون.  التي  الظروف 

هي التي ستحملنا جميًعا إىل بر األمان 

يف النهاية.
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يف الحاجة إىل فولتري ولد بطنها 
وحنه آرندنت بدوية

د.عبد العزيز القناعي 

مثة حقيقٌة ثابتٌة يف الكون واألفكار والسلوكيات املختلفة 

ثابت،  أن ل يشء  الحقيقة هي  تلك  والحيوان،  لإلنسان 

ول يشء ميكن أن يتكرر إل يف حالت العشوائية والصدف 

وعجائب األقدار. 

وكم ل ميكننا عبور نفس النهر مرتني كم قال هرياقليطيس، 

السابقة  املعتقدات  يف  جاء  ما  تطبيق  ميكننا  ل  كذلك 

والفلسفات القدمية عىل عرصنا هذا، خصوًصا إذا تناولت 

والسلوكيات  الزمكانية  البرشية  األخالقيات  مسائل 

النفسية والعقلية. فالعامل اليوم، هو عامل التغيري أكرث من 

التغيري،  مالمسة  الناس  يستطيع  حيث  مىض،  وقٍت  أي 

تقنيات  من  بها  يستجد  وما  حياتهم،  أسلوب  يف  حرفيًا، 

العلوم وأساليب الحياة، ولعل أكرث من أشار، أو أصبحت 

نظريته عنوانًا لبقاء األفضل، داروين ونظريته يف النشوء 

والرتقاء التي أثبتت أن التغيري صفٌة متحركٌة ومقاومته، 

رغم أن املقاومة أٌمر متأصٌل يف الكائنات الحية، هي نتاج 

قلة الوعي أو الخوف مم سيأيت.

واملسلّمت،  واليقينيات  الثوابت  وجود  يبقى  ذلك،  مع 

وخصوًصا يف الجوانب العقائدية، يبقى أمرًا مطمئًنا مخدًرا 

والخضوع  والجهل  والخوف والستكانة  العجز  يف حالت 

للسلطة. 

بينم عىل عكس ذلك، تختفي تلك الثوابت واليقينيات مع 

تقدم اإلنسان علميًا واقتصاديًا واكتشافه للطبيعة والعقل 

مرحلٍة  مجرد  األفكار  سابقات  من  يجعل  مم  والحياة، 

تاريخيٍة يف بناء الوعي واملعرفة اإلنسانية. 

هنا، َمن أوصلنا إىل فهم هذه العالقات واملراحل والتأريخ، 

ومن أشار وأنار لنا الدرب والفكر والنقد والتحليل والبحث، 

هم الفالسفة واملفكرون ومن سار عىل دربهم يهتدون. 

استفهاٍم  وعالمات  مستحقة،  تساؤلٌت  تتقاذفنا  هنا، 

جريئة، وواقٌع يضج بالهزمية والتخمة والجنون واملوت.
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يف الحاجة إىل فولتري ولد بطنها وحنه آرندنت بدوية

 هنا، نبحث عن الطريق الصحيح، والدرب القويم والعقل املستقيم.

هنا، علينا أن نجد إجابة سؤال املقال: هل نحن فعاًل بحاجٍة إىل فولتري وجون لوك وروسو وهيغل وغريهم املئات من 

فالسفة عرص األنوار والنهضة والعلمنية؟ 

هل نحن قادرون عىل التفكري والتحليل بعيًدا عنهم؟ 

والسؤال األهم، هل العقل العريب املسلم بكل إخفاقاته وتراجعه وانحطاطه، يستطيع أن يلد مثل ما استولد فالسفة 

األنوار، كل ما من شأنه أن يخلق املشاريع الحضارية والفلسفية والفكرية والعلمية؟ 

وهل الشعوب العربية فعاًل سوف تضيع أو تتعرج ُخطاها إذا مل تجد حاكًم يرشدها أو رجل ديٍن يفتيها أو فيلسوفًا 

ومفكرًا يجعلها تفكر وتشك ثم تخاف وترتاجع وتتعوذ بالله من شيطان السؤال والفلسفة والثقافة والعلم؟

ل شك أن اإلجابة عىل هذا السؤال تحتمل العديد من التكهنات والتأويالت والفلسفات أيًضا. 

فَمن منا مل يبدأ حياته يف ريعان الشباب بقراءة فولتري أو روسو أو هيغل أو دريدا أو هايدغر أو حنه آرندنت، أو غريهم 

الكثري حتى يستوعب الكون، وحتى يفهم الحياة، وحتى يضع أوزاره يف طريٍق محدٍد وقيٍم معينٍة وسلوكياٍت تجعله 

إنسانًا قبل كل يشء؟ 

وَمن منا مل يدافع عن أفكار الحداثة والعلمنية والحريات والدميقراطية والنسوية وحقوق اإلنسان، باعتبارها امليثاق 

األعىل لِم توصل إليه عقل اإلنسان من إبداٍع فكريٍّ وعلميٍّ وأخالقيٍّ يحدد مفاهيم الدولة واإلنسان واملواطن والتعاقد 

الجتمعي؟ 

العادات  ينتقد  أو  القطيع،  ثقافة  يخالف  رأيًا  يكتب  للنفي حني  أو  للقتل  أو  للسجن  أو  للتنمر  يتعرض  مل  منا  وَمن 

والتقاليد واألديان، أو يعارض الحاكم فيم يفعل ويرسق ويقتل ويدمر؟ 

ومن منا مل يطالب بتغيري املناهج ونسف طرق التعليم وإدخال مادة األخالق بدل الدين وإلغاء خانة الديانة يف الهوية 

الرسمية واستبدالها باإلنسان؟

حني نفهم أن الغالبية منا قّدم مثل هذه التضحيات، ومورس 

عليه الظلم والضطهاد، واضطر إىل الهرب واللجوء والنفاق 

والنزواء، وبىك ليايل طويلًة ثم مسح دموعه يف الصباح. 

حينها نقف أمام تاريخ الفالسفة الكبار، وأمام قيم ومبادئ 

التنوير والحداثة، وأمام ثورات العلوم والفلسفة والصناعة 

واألخالق. 

5



يف الحاجة إىل فولتري ولد بطنها وحنه آرندنت بدوية

نقف حتى نفكر مرًة أخرى، وحتى نفهم أين تقف أقدامنا، 

وحتى ننظر إىل املستقبل بأعيننا نحن وعقولنا نحن وأجسادنا 

نحن وأحالمنا نحن. 

نعم بدأ التنوير يف القرن الثامن عرش، مع مؤسس تيار التنوير 

الفيلسوف جون لوك، وانترش هذا الفكر وصنع وخلق وطّور 

وبنى العديد من الدول واملؤسسات والشعوب واملجتمعات. 

التفكري  يف  والشجاعة  العقل  استخدام  يف  الجسارة  علّمهم 

والنقد والشك والسؤال، علّمهم معنى اإلنسان وأهمية العقل 

مع  القطيعة  ورضورة  الدميقراطية  وفضل  الحريات  وقيمة 

الرتاث. 

علمهم أن اإلنسان قيمٌة عليا، ويحمل كرامًة ل ميكن الجدال 

حولها، وأن اإلنسان يولد حرًا وميوت حرًا وميارس حياته حرًا، 

علّمهم أن املرأة كائٌن حٌر ميلك الحقوق والواجبات مثل كل 

إنسان. 

علّمهم ما هي املواطنة والعدالة واألخالق والقانون والدستور، علّمهم أن األديان رأٌي حٌر واعتناٌق فردٌي غري قهري، بينم 

الدولة كياٌن سيايٌس وقانوٌن تعاقدي ومؤسساٌت مجتمعية، 

علّمهم جملية الختالف والسالم والفن والحب والتعايش وقبول اآلخر، علمهم أن النظر إىل املستقبل يخدم البرشية، 

والنظر إىل املايض يدمر الحارض واملستقبل والحياة.

اإلنسان منذ نعومة  الدميقراطية والعلمنية وحقوق  تتعلم  بنفسها، ومل  القيم  العربية هذه  الشعوب  فإذا مل تترشب 

أظافرها، ومل تغري ثقافتها البدائية والهوياتية إىل ثقافة السالم والعلوم والفكر واألخالق مبحض رغبتها. 

حينها لن يكونوا بحاجٍة إىل فولتري وروسو ولوك. بل لن يكونوا بحاجٍة إىل أحٍد من املفكرين والفالسفة واملثقفني، ألنهم 

شعوٌب نامئة، شعوٌب مل تعد بحاجٍة إىل عقل، إىل ثورة، إىل سالم، إىل تقدٍم ومستقبٍل وأخالق. فمثل هذه الشعوب التي 

ل تتعلم، ل ميكن التعويل عليها يف البناء والتقدم واملحافظة عىل الحياة. 

مثل هذه الشعوب، لو أنجبت النساء العربيات مئة فولتري لقتلوه أو صلبوه حتى ل يوقظهم من عبوديتهم وجهلهم 

وتخلفهم. فالشعوب العربية يف غالبيتها، هي الشعوب الوحيدة التي تعايشت مع الستبداد وألِفته بل ومتاهت مع 

تعاليمه وثقافته، ألنهم الشعوب الوحيدة التي مل يفارق الستبداد تاريخها وثقافتها وهوياتها.
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يف الحاجة إىل فولتري ولد بطنها وحنه آرندنت بدوية

يف الحقيقة، نحن لسنا بحاجٍة إىل فولتري عريبٍّ وهيغل حرضيٍّ وروسو مسلٍم وهيغل أمازيغيٍّ وحنه آرندنت بدوية. لسنا 

بحاجٍة أن نجامل الغرب أو نكذب عليهم أو نجّمل ثقافتنا وديننا حتى يتم قبولنا لديهم وحتى ل يتهمونا باإلرهاب 

والعنف. 

نحن بحاجٍة إىل مواجهة ثقافتنا وتراثنا وديننا بعقليتنا وخصوصيتنا 

وهويتنا ولغتنا، نحن بحاجٍة إىل أن نفهم أسباب التخلف ونتائج 

التخلف وكيف نتطور ونتقدم من منطلق الواقع والعامل املتغري، 

نحن بحاجٍة إىل مرشط التفكيك والنقد للتاريخ العريب اإلسالمي 

واستخالص العب منه وترك البقية يف متحف البرشية، نحن بحاجٍة 

ونقاوم  نضحي  أن  أخطائنا،  من  ونتعلم  نخطئ  أن  أنفسنا،  إىل 

ونحارب، أن نستكمل مشاريع مثقفينا، أن نواجه أنظمة الستبداد 

والقمع بالقلم والدم والثورة والحب والفن. 

ومثقفي  الكبار  الفالسفة  عرص  أن  نفهم،  أن  إىل  بحاجٍة  نحن 

النهضة والتنوير والحداثة، مل يعيشوا مثلنا يف الوقت الحارض، هذا 

الوقت الذي سيسمح قريبًا باستنساخ اإلنسان وغزو الكواكب يف 

الفضاء وصناعة الروبوت اآليل وفهم هندسة الجينات والحمض 

النووي وتكنولوجيا النانو وقدرة مواقع التواصل الجتمعي عىل 

التغيري واختصار الوقت والزمن. 

نحن بحاجٍة إىل أن نفهم، أن أعظم صفحات التاريخ كُتبت بيد 

اللحظة وعىل يد مثقفي اللحظة وبدعٍم من شعوب اللحظة.

كانت محطمًة وسلبيًة وضائعًة، حينها  وأنفسنا مهم  بذاتنا  ثقتنا  ونضع  ذلك،  بكل  ونؤمن  ذلك،  كل  نستوعب  حني 

سيخرج من تحت الرماد طائر الفينيق الخاص بنا، ليحلّق ونحلّق معه إىل اآلفاق. 

حينها لن ننتظر من يعلّق عىل كالمنا بأن ما كتبته أو أرشت إليه أو استنتجت منه، قد قرأنا مثله يف سابق األزمان، أو أنه 

مقارٌب لكالم فالسفة الحداثة والنهضة والتنوير. بل حينها سوف نتكلم بفخر، ونشري بعزة، بأن ما خلق تغيري اليوم، وما 

زاد وعيه اليوم، وما تفكك فكره اليوم، وما تزعزع استبداه اليوم، وما منا مستقبله اليوم، وما تحقق من مساواٍة وحريٍة 

وعدالٍة ودميقراطيٍة اليوم، كان نتاج فالٍن الكويتي، وفالٍن السوداين، وفالٍن املغريب. 

حينها لن نكون بحاجٍة إىل فلسفة أحد، بل سنكون بحاجٍة إىل الفلسفة التي خلقناها نحن فقط، 

فقد قيل يف األمثال: )ما يحك ظهريك إل ظفريك(.
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زاهد عزت حرش

عصوٍر  من  األلهة  وتعددت  تراكمت 

الزمان،  مدى  عىل  وتوالت  قدمية، 

أساطري دياناٍت وخرافات. 

ويف محاولٍة لفهم ما تكّدس من دياناٍت 

وإرساء  تطورها  وكيفية  التاريخ،  عرب 

علينا  معطياتها،  وتقديس  مفاهيمها 

نجد  رمبا  منها،  مقداٍر  إىل  العودة 

إليه  يذهب  مام  بعًضا  ذلك  يف 

»املؤمنون« يف وقتنا الحارض.

محاولٌة يف نقد 
الساموية الديانات 

الجزء الرابع   
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الرابع  

إن من يتعمق يف تاريخ الدين اإلسالمي وخاصًة التاريخ السيايس الديني أو الديني السيايس، ل بد وأن يعرف أن من قّوض 

العلوم البحثية والفكرية اإلنسانية فيه، مردُه إىل سطوة الفكر السلفي األصويل الذي ما زال ممتًدا إىل يومنا الحارض. 

البغدادي(  األشعري  عل  الحسن  أيب  بعد  )أي  »وبعدُه 

تعاليم  بني  التقريب  إىل  الرامية  املدرسية  النزعة  أخذت 

مطالب  أعىل  تصبح  اليوناين  الفكر  مبادئ  وبني  الدين 

ُعرفت  التي  النزعة  شأن  ذلك  يف  شأنها  اإلسالمي  التفكري 

األشعري  وإىل  الوسطى.  العصور  يف  املسيحية  الحياة  يف 

عىل  يقيض  الذي  كيف(  )بال  مبدأ  استنباط  أيًضا  يُنسب 

العبد بإطاعة أوامر الدين والتزامها بال ممنعة. ومن آثار 

هذا املبدأ أنه أخمد حرية الفكر وأوقف البحث العلمي. 

وقد كان الغرض من املدرسة النظامية التي أسسها الوزير 

تاريخ  اإلسالمي«،  الفقه  يف  األشعرية  نرَش  السلجوقي 

الثاين ص519 د. فيليب حتي.  العرب، الجزء 

إًذا هنا تكمن املعضلة األساسية يف تخلف شعوب الرشق باعتمدها عىل املذاهب األصولية املنحدرة من مفاهيم 

النبي محمٍد ورسالته األوىل. وقد عّمق هذا املفهوم السلفي  السلف الصالح، الذي طَغت مفاهيمه عىل مفاهيم 

وأسس لستدامته أبو حامٍد الغزايل املتويف سنة 1111م، حيث جاء: 

نظام  تثبيت  يف  الفضل  يعود  وإليه  منازٍع  دون  اإلسالم  فقهاء  أعظم  فكان  األشعري  بعد  الغزايل  ظهر  »وقد 

السابق.  املصدر  شاملًة«،  إسالميًة  عقيدًة  تعاليمها  واتخاذ  مستقٍر  األشعرية عىل شكٍل 

عىل  سيطرته  تفاقمت  فقد  ذلك،  من  أكرث  بل  هذا،  يومنا  إىل  مستمًرا  بأحكامه  والعمل  تأثريه  زال  ما  والذي 

الكثري من  ارتكاب  أفكاًرا إجراميًة أجازت  الُسّنة، فخلقت  املعتمدة عليه وعىل  املذاهب  الديني، وتشعبت  الفكر 

الله. تنفيًذا إلرادة  أنها  تامٍة  بقناعٍة  املجازر، 

عدد  أن  السلسلة،  هذه  من  الثاين«  »الجزء  أي  السابق،  املقال  يف  ذكرنا  لقد  إليه؛  التطرق  يجب  مهٌم  أمٌر  هناك 

املسلمني يف  أن عدد  بيد  مليار وستمئة مليون نسمة،  إىل  2019 قد وصل  العامل مبوجب إحصائيات  املسلمني يف 

العامل العريب، أو من الصواب أن نقول، أن مجمل عدد العرب مل يتجاوز الثالمثائة وخمسون مليون نسمة، وهذا 

يعني أن املسلمني العرب ل يشكلّون أكرث من %22 من مجمل املسلمني يف العامل، فهل كل املسلمني متفقني عىل 

كل يشٍء يف اإلسالم؟ ديًنا وترشيًعا ووحدًة وطنيًة وقوميًة، بالطبع ل!! 
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الرابع  

الوجود اإلسالمي حتى اآلن.  الفكرية والعقائدية عىل مر تاريخ  أنتجته الرصاعات  وهذا األمر يعيدنا إىل ما 

الباكستاين يختلف عن اإلسالم الرتيك.  ولهذا نجد أن اإلسالم السعودي يختلف عن اإلسالم املرصي، واإلسالم 

الفارسية،  الشيعة والجذور  قيم  إيران حيث تسود  بالفعل، يختلف يف دولٍة مثل  اليوم  »اإلسالم، كم هو ممرٌس 

بالعلمنية  ممزوًجا  األورويب  بالجوار  فيها  اإلسالم  وتأثر  العثمنية  الخالفة  مقر  كانت  التي  السنية  تركيا  عن 

ميالد  األجناس«،  السودان حيث خليط  البداوة، عن  ليبيا حيث  املرصي، عن  اإلسالم  األتاتوركية، عن مرص حيث 

1997، ص23.  الثاين، فباير  العدد  األديان واأليديولوجيات، مجلة »إبداع/املرصية«  الثقايف بني  التلقيح  حنا، 

النبوي، ومبا أن العرب هم أهل اإلسالم وأصحابه  القرآن والحديث  إل أن هناك مرجعيًة واحدًة لهم جميًعا هي 

األصليني، فإن معظم الشعوب املسلمة األخرى تعود لتستقي التزامها ومفهومها الديني منهم. وأصدق مثاٍل عىل 

هذا هو تفيش الفكر السلفي األصويل »اإلسالموي« يف جميع البالد التي يقطنها املسلمون، وإن بدرجاٍت متفاوتة.

إليها،  النتباه  اإلسالم، هناك ظاهرٌة يجب  الفكرية يف  اإلنسانية  والعلوم  البحثية  العلوم  تفّوق  إىل حقبة  بالعودة 

الطبي  فعل  العرب،  من  أصاًل  يكونوا  مل  واإلنسانية  العلمية  البحوث  علمء  من   %70 نسبته حوايل  ما  أن  وهي 

والرازي وعل بن العباس املاجويس وابن سينا يعودون ألصوٍل فارسية؛ »كم أن عل بن سهٍل الطبي الذي ملع يف 

الثاين ص447.  الجزء  العرب،  تاريخ  التاسع نرصاين األصل من طبارستان«، د. فيليب حتي،  القرن  منتصف 

بالد  إىل  أصوله  تعود  وإنتاًجا  ابتكاًرا  وأكرثهم  اإلسالم  أطباء  أعظم  وهو  الرازي،  زكريا  بن  محمد  بكٍر  أبا  أن  كم 

فارس »إيران«. »ومن الطبقة الثانية يف الطب عل بن عيىس كحالة العرب. وهو نرصايٌن ُولد يف بغداد يف النصف 

األول من القرن الحادي عرش«، املصدر السابق ص451. 

إضافًة إىل أن عمر الخيام وهو أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام، »وهو املعروف لدى العامل أنه شاعٌر فاريٌس من 

أحرار الفكر. وقلَّ من يعرف عنه أنه كان إىل ذلك عاملًا من الطبقة األوىل يف الرياضيات والَفلك«، املصدر السابق. 

وهذا مجرد مثاٍل متواضعٍ يدل عىل أن رجال العلم يف اإلسالم كان معظمهم من غري العرب.

الطريق  مّهد  األمويني، كم  القضاء عىل  بعد  نجاحها  العباسية يف  الدولة  بالط  الرتيك يف  الجيش  لقد ساهم وجود 

إىل سيطرة األتراك عىل زمام األمور لقيام الدولة العثمنية. حيث تاسست دولتهم يف بالد األتراك مع حلول العام 

»وقد  بعد.  فيم  الرشقية  البيزنطية  اإلمباطورية  حساب  وعىل  السلجوقية  اململكة  أنقاض  عىل  وذلك  1300م، 

املصدر  اإلمباطورية«،  عرٍص جديٍد هو عرص  فاتحة  1453م  سنة  للقسطنطينية  الفاتح،  الثاين  محمٍد  احتالل  كان 

السابق ص835. 
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محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الرابع  

»ظهر األتراك أيام الخلفاء العباسيني، وهم غري ساميني، وملا كانوا بطبيعتهم رجال حرب، فقد استخدمهم الخلفاء 

املعتصم  الخليفة  عهد  يف  غدو  حتى  قادتهم  شوكة  قويت  ما  ورسعان  بهم.  خاًصا  حرًسا  األمر،  أول  العباسيون 

الطبعة  املعارف،  دار  عيىس،  محمد  أحمد  ترجمة  اإلسالمية،  الفنون  دمياند،  م. س.  الدولة«،  يف  الفعليني  الحكام 

الثالثة 1982 ص22. 

كل هذه األمور تضعنا أمام حالٍة رسياليٍة يصعب استيعابها وفهم معطياتها، إذ كيف ألّمٍة اجتاحت أصقاع األرض 

وقامت بتجسيد وفرض ديانتها عىل شعوٍب وقبائل وأمٍم متعددة، أن تفقد عنرص وحدتها ول تضع لذاتها ضوابط 

استدامٍة قّوتها وفرضت هيمنة وجودها عىل العامل، وذلك اعتمًدا عىل ما كانت تتحىل به من علٍم وفكٍر فلسفي. 

الشعب  أبناء  يعيش  مقيت،  واقٌع  هو  خاصًة  اإلسالمية  والعربية  قاطبًة،  اإلسالمية  الدول  منه  تعاين  ما  واقع  فإن 

فيه يف ذٍل وفقٍر وتخلٍف جارف. وذلك ألن واقع السلطة السياسية التي بدت وكأنها نظاٌم جمهوري، مل تكن سوى 

الشعب.  وفرضت سيطرتها عىل  لخدمة مصالحها  الدين  رئاسية، سّخرت  أو  ملكيٍة  دكتاتوريٍة  سلطٍة 

»مل تكن املدن العربية قادرًة عىل رعاية اإلسالم السلفي املستنري، كم عّب 

حرب  هيكل،  حسنني  محمد  القرن«،  عبده يف مطلع  الشيخ محمد  عنه 

ص118.  الخليج 

ويضيف هيكل يف هذا السياق عن واقع العامل العريب واإلسالمي واصًفا 

مرد حالة التمزق فيه فيقول: »إن العامل العريب واإلسالمي يف تلك الفرتة 

السياسة  )الثمنينات( كان يعاين من حالة فراٍغ مخيٍف نشأ عن تحول 

إىل  سياسية،  معركٍة  اىل  الديني  الجتهاد  وتحويل  دينية،  معركٍة  إىل 

هيكل،  حسنني  محمد  مال«،  إىل  والدين  ديٍن  إىل  املال  تحويل  جانب 

حرب الخليج ص 120.

لالنقالب  امتداًدا  كونه  هو  الحارض،  وقتنا  يف  إليه  وصل  ما  إىل  وصل  عاٍم  بشكٍل  اإلسالمي  العامل  واقع  أن  أعتقد 

الفكري الذي حدث مع أواخر عهد الدولة العباسية، حيث سيطر الفكر الديني السلفي األصويل، من خالل سيطرة 

عىل  عمدت  التي  العثمنية  الدولة  إىل  وصوًل  وغريهم،  تيمية  وابن  والحنبلية  األشعرية  من  الفقهية  املذاهب 

طمس القيم العربية واإلسالمية، وعملت عىل إعالء شأن الترتك العثمين وفرض سيطرته عىل شعوب إمباطوريتها. 
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محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الرابع  

الرشق،  إىل  الغريب  الستعمر  دخل  العريب، حتى  العامل  وسيطرتها عىل  العثمنية  اإلمباطورية  عهد  أنتهى  إن  وما 

حيث  مبارشة.  عسكريٍة  بسيطرٍة  أخرى  وتارًة  تارًة  مستعارٍة  وبأسمء  وامللتوية،  املبارشة  والطرق  األساليب  بشتى 

الحكم  من  عاٍم  أربعمئة  وجودُه  عّمق  الذي  والتخلف  الفقر  وطأة  تحت  ترزح  اإلسالمية  العربية  األمة  كانت 

املنتقلة من عهٍد مىض لعهٍد أىت.  الدولة اإلسالمية  امتداًدا لخالفة  العرب  اعتبه بعض  العثمين، والذي 

وإذا ما عدنا إىل إحصائيات العام 2019 التي تُظهر األوضاع 

أّن  اإلحصائيات  »تقول  أنها:  نجد  العربية  الدول  العامة يف 

إىل  املحيط  من  العربية  البلدان  يف  تتزايد  الفقر  معدلت 

ويف   ،%12.7 الفقر  معدل  يبلغ  السعودية  ففي  الخليج، 

فلسطني  أما   ،%30 وموريتانيا   ،%30 ولبنان   ،%15 تونس 

املحارص  غزة  قطاع  يف  الفقر  معدل  يبلغ  حني  يف   %30 فـ 

 ،%41 والعراق   ،%38 والجزائر   ،%32.5 ومرص   ،65%

ويرتفع املعدل يف املغرب وليبيا ليصل إىل 45%، فيم يزداد 

 ،%80 من  سورية  يف  ويقرتب   ،56% لـ  ليصل  األردن  يف 

األكرث  الدول  قامئة  اليمن  وتتصدر   ،%82 السودان  ويف 

نسبة  وعن  السكان«.  عدد  من   %85 بنسبة  باملنطقة  فقًرا 

العلمي والثقايف جاء فيها: »ياُلحظ  انتشار األمية والتخلف 

الذكور  األمية لدى  أن نسبة  الدولية  من هذه اإلحصائيات 

يف الوطن العريب تبلغ 14.6%، بينم ترتفع لدى اإلناث إىل 

دول  من  عدٍد  يف  األميات  اإلناث  نسبة  وترتاوح   ،%25.9

املنطقة بني 60 و80%«، سمهر الخطيب، إعالميٌة وكاتبة. 

وهنا نجد أن األرض خصبٌة لتقبل كل ما يقوله رجال الدين، ومن خالل سطوتهم يستطيعون السيطرة عىل عقول 

الناس. السواد األعظم من  وفكر 

الفكر السلفي من جديد:  انبعاث  تأثرٌي مبارٌش عىل  أنه كان للثورة اإلسالمية يف إيران  ويبدو 

كامنًة،  كانت  عوامل  بفعل  العريب  العامل  يف  الثمنينات وجدت صداها  مطلع  )اإليرانية( يف  اإلسالمية  الثورة  »إن 

الخليج ص109.  العربية«، محمد حسنني هيكل، حرب  الذات  الوقت داخل  موجودًة ومفقودًة يف نفس 
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ضعف  مواطن  إىل  تنسل  حتى  املستجد،  الواقع  هذا  والصهيونية  العاملية  اإلمبيالية  تستغل  أن  الطبيعي  ومن 

األمة وتعمل بكل قوتها عىل تفاقم هذا الرصاع املذهبي الغيبي، »كانت العصبية تنتاب جميع األطراف يف منطقٍة 

محمد  وسياسية«.  وحضاريٍة  واقتصاديٍة  ومذهبيٍة  وعرقيٍة  دينيٍة  ألغاٍم  حقول  منطقة  والتاريخ،  بالطبيعة  هي 

الخليج ص144.  حسنني هيكل، حرب 

العربية واإلسالمية،  األمة  أن هذا هو حال  بتكراره«، كارل ماركس. ويبدو  التاريخ محكوٌم عليه  »الذي ل يعرف 

فرضها عىل  ومحاولة  سنة،  وأربعمئة  ألٍف  من  أكرث  إىل  تاريخها  يعود  نصوٍص  إىل  وعودتها  بالدين  تعلُقها  ان  إذ 

الواقع، ما هو إل حالة اغرتاٍب وتشتٍت ذهنيٍّ ونفيسٍّ ل ميكن الخروج منه. بل إن الصهيونية واإلمبيالية العاملية 

تجد من خالله ألف مدخٍل لتشتيت هذه األمة وسلب ثرواتها، اإلنسانية والطبيعية عىل حدٍّ سواء. »إن التعاسة 

الواقعية.  التعاسة  عىل  احتجاٌج  أخرى  جهٍة  من  وهي  الواقعية،  التعاسة  عن  تعبرٌي  منها،  شطٍر  يف  هي،  الدينية 

الروح.  منها  التي طُردت  الجتمعية  الظروف  أنه روح  له، كم  قلب  ل  عامٍل  املسحوق، روح  اإلنسان  زفرة  الدين 

الشعب«، كارل ماركس. أفيون  إنه 

الذي  األصويل،  السلفي  الفكر  امتداد  الفقيه، ساهمت يف  وإقامة ولية  الشيعية  اإلسالمية  الثورة  نشوب  تأثري  إن 

هذه  -يف  العاملية  الرأسملية  اإلمبيالية  فيه  وجدت  والذي  السعودي،  الوهايب  الفكر  عىل  معتمٌد  باألصل  هو 

املرتزقة  تجنيد  إىل  ذلك  مّهد  وقد  والشيعة،  الُسنة  بني  )اإلثني(  الِعرْقي  الرشخ  لتعميق  سانحًة  فرصًة  الظروف- 

الذي  القاعدة،  تنظيم  بعدها  ومن  طالبان  حكومة  خلق  عنه  فنتج  أفغانستان،  يف  الكفار«  »الشيوعيني  ملحاربة 

متتد خيوطه وخطوط تكوينه ودعمه إىل السعودية والوليات املتحدة األمريكية، فتعمق الرصاع اإلثني وتفاقمت 

قدراته وتغلغل بني صفوف الجمهري الشعبية »الشعبوية املتخلفة«، فعمت النزاعات يف عدٍد من الدول اإلسالمية 

عامًة.  واإلسالمية  خاصًة  العربية 

ويك ل نذهب بعيًدا يف تحليل الظواهر دون اعتمٍد 

عىل مصدٍر فكرٍي موثوق، ل بد من إرفاق ما كتبه 

الشاعر الفلسطيني الكبري محمود درويش يف كتابِه 

الذي يحمل عنوان »يف انتظار البابرة«، الصادر عن 

والتوزيع  للنرش  واألهلية  درويش  محمود  مؤسسة 

عّمن/ الطبعة األوىل 2016. 

حبش  جورج  إىل  »بهدوء...  عنوان  تحت  مقاٍل  يف 

وفخري كريم«، حيث جاء فيه عن الحرب اإليرانية 

يل:  ما  العراقية 
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الرابع  

يرى يف  والذي  التدمريية،  الرسالة  ذي  اإليراين  الجانب  تقع عىل  وتصعيدها  الحرب  استمرار  املسؤولية عن  »وإن 

إىل  املذهبي  املايض(  )خطاب  لتصدير  وحيدٌة  وإمكانيٌة  الداخل،  التفاعل  حّمى  من  لحميته  رشطًا  استمرارها 

من  العريب  للعامل  يُرشح  عم  اإليراين  املرشوع  هذا  ينفصل  ول  القومية.  الفكرة  حول  املتمسك  العراقي  املجتمع 

والدميقراطية  التقدمية  القوى  واجب  فإن  مستمرًة،  الحرب  دامت  وما  واملذهبي.  الطائفي  التفكيك  مستقبل 

اإليراين  اإلرصار  العراقي ضد  العريب  املجتمع  وعن  عنها  والدفاع  العراق  أرض  إىل  النحياز  العربية هي  والقومية 

الدميقراطية  جزر  الرشق  هذا  يف  تنرش  لن  اإليرانية  بالظالمية  العرب  محارصة  وإن  والحتالل،  العدوان  عىل 

.108 البعض«، ص  التي يحلم بها  والحرية 

قاد عملية  املعتمدة عىل مذاهب سلفيٍة أصولية،  الترشيعية  الدين اإلسالمي ومقوماته  أن  يثبت  وهنا دليٌل آخر 

الناس،  بحق  اإلجرامية  املمرسات  أوبق  نفّذت  ظالمية،  تكفرييٍة  جمعاٍت  لوجود  واإلمكانيات  الظروف  خلق 

اإلجرامية  بالعتداءات  قامت  كم  سواء،  حدٍّ  عىل  والشيعة  الُسنة  من  اإلسالمية  الديانة  إىل  ينتمون  ممن  حتى 

عن  الصادرة  املتخلفة،  الفتواي  من  الهائل  الكم  صدور  ذلك  إىل  أضف  املسلمني.  غري  من  هم  من  ضد  الدموية 

مرجعياٍت دينيٍة ذات تأثريٍ كبريٍ يف املجتمعات الشعبية. إن نظرًة عاديًة عامًة عىل أحوال األمة العربية اإلسالمية، 

الدول  العديد من  أّدت إىل رصاعاٍت دمويٍة إجراميٍة يف  التي  الطائفية  اإلثنية  يُظهر بشكل جّل تفيش الرصاعات 

اإلجرامية إىل دوٍل ومجتمعاٍت أخرى.  أعملها  انتقلت  اإلسالمية، كم 

»إن الطائفية هي الشكل النموذجي لنتحار املجتمع«، فيصل دراج وهادي العلوي، اغتيال حسني مروة، الجديد، 

 .1987 الرابع نيسان  العدد 

يقود  وأن  والفاكس  اإلنرتنت  يستعمل  أن  املسلم  »يستطيع  يل:  ما  اإلسالمية  املجتمعات  واقع  حول  جاء  كم 

اقرتابه  يُتهم يف أخالقه ودينه، عىل خالف  )بيري كاردان( ويضع نظارات )غي لروش( دون أن  املرسيدس ويلبس 

صالحه  يف  تشكك  مختلفة،  بتهٍم  عليه  يرمي  الذي  والفني،  األديب  اإلبداع  وألوان  والعقالنية  الدميقراطية  من 

 .2001-10-21 العوملة، د.فيصل دراج، التحاد  الحقيقة وإسالم  وإميانه«، إسالم 

أضف إىل ذلك تصدي الفكر السلفي األصويل لكل حركٍة علميٍة أو فكريٍة إسالمية، حيث تم العتداء عىل الكاتب 

واألردين  قصري  سمري  التقدمي  والصحفي  مروة،  اللبناين حسني  املفكر  اغتيال  وتم  محفوظ،  نجيب  الكبري  املرصي 

ناهض حرّت، وفتوى األزهر التي أدت إىل اغتيال فرج فودة، وهذا شبيٌه مبن قُتلوا يف املايض من رجال العلم والفكر 

املقفع  ابن  الهيثم،  ابن  ابن رشد،  الكندي،  ابن سينا،  الفارايب،  للدولة اإلسالمية، ومنهم  الذهبي  العرص  أفول  عند 

وعدٍد آخر كبريٍ ميتد لعرشات األسمء.
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية 

الجزء الرابع  

عىل  قيض  الدين  انترص  وكلم  جزئيًا.  أو  كليًا  منه  تحرره  الفلسفة  بينم  إميانه،  اإلنسان  عىل  يفرض  الدين  »إن 

الفلسفة، والعكس بالعكس«، الفكر العريب يف عرص النهضة 1798 – 1939 ألبت حوراين، ص153 – 154. 

العربية  األمة  فالسفة  هم  فأين 

البحثي  الفكر  هو  وأين  اإلسالمية؟ 

هذا  الحديثة؟  والتقنيات  العلوم  يف 

واقع  تغيري  يف  يساهم  أن  عليه  الذي 

هذا  دخول  لهم  ويتيح  املسلمني، 

العرص. 

يعيشون  واملسلمني  العرب  إن 

أدواٍت  وميتلكون  عرصٍي  بشكٍل 

موغٌل  ذلك  كل  لكن  حديثًة،  عرصيًة 

باملمرسة الشكلية دون وعيٍّ أو علٍم 

معرفة.  أو 

بالرغم من عدم وجود  الله،  الذي تحدث هو  الكتاب، كيف يتحقق اإلنسان من أن  الله قد تحدث يف  »إذا كان 

برهاٍن حيٍس عىل ذلك؟ إن اإلنسان عىل يقنٍي أنه إذا ما عارَضت أحكام الكتاب قوانني األخالق، فإن ما يقال عنه 

أنه حديٌث من الله، يكون حديثًا مزيًفا ليس من عند الله، كانط«، من كتاب د. حسن حنفي، دراساٌت فلسفية، 

الطبعة األوىل 1987، ص352. 

الله فيه، ومرّد ذلك إىل ما أشاعه  بيد أن املسلم ل يكاد يذكر أي حديث، ولو كان حديثًا عابًرا إل وأدخل اسم 

الناس. اليومي مع  الدين يف تعاملهم  رجال 

أن  الناس  عقول  يرتسخ يف  وذلك يك  العظيم«،  الله  مبقولة »صدق  تنتهي  القرآن  سور  جاء يف  ما  معظم  أن  كم   

الله هو القائل، عندها ل يحق ألحٍد أن يعرتض أو أن يشكك فيم قيل. يف حني أن الشك هو الطريق إىل اليقني، 

البحث وإعمل  التوغل يف  أنه من املفروض عىل اإلنسان أن يُبقي يف يقينه قلياًل من الشك، يك يتيح ذلك له  أي 

العقل يف كل يشء، حتى تتكون املعرف لديه من خالل الوعي والباهني العلمية إذا أمكن.
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د. محّمد رضا محّمد

العرش األواخر 
من ذي املوىت
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في أيّامه الأخيرة،
كان مُتعبًا ومريًضا

يأمر ببناء نجوم، ثمّ ينسفها.
يقذف الرعب في البشر،

ثمّ يرسل من يبشّرهم بحياةٍ أخرى.
فأخذوا ينحتون الجبال،
ويحاولون الوصول إليه،
من فوق مدن الزجاج.
يقتلون بعضهم البعض،

خوفًا من الموت.

قال لمرساله ذات مّرة:
أنا صرُت غريبًا عن وصوفي التي دّونتُها

لا أعرف نفسي من بين 99
فكيف أطلب طاعتي؟!

اتّسع مُللكي ولا لي ابٌن يعضدني،
ولا أٌخ يُفّقههم قولي.

وجلس يبكي على حافّة العرش،
حتى انحنى الزمكان.

في أيّامه الأخيرة
كأنه كان يهذي... كأنه يرتّل.

لم يعد يرى أّن كّل ما صنعه حسن
كما كان يظّن في دواوينه.

ا، يتلّفظ بأسماء نسوةٍ أحبهّن سرًّ
بين كّل واحدةٍ منهّن،

أحد عشر قرنًا وسبع سنوات،
وصبيةٌ كاللؤلؤ،

يتقنون العزف على اللكمان،
بأذرٍع تعرف تمامًا،

أنها ستُمّسد لحيته البيضاء،
وتغنّي له، كمحاولةٍ

لأن تأخذه ِسنة، أو يغرق في النوم.

كان غريبًا.
يختفي يومًا أو خمسين ألفًا.

يعود كالمطعون ليقول: لماذا فعلُت ما فعلت؟ و
أما كان لي ألّا أصنعه

ألسُت على كّل شيءٍ قدير؟
أنا الذي صنع نفسه.

أنا الذي ليس كمِثله شيء،
في هذه الوحدة.
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مجد حرب

صفحة ثابتة 
نقدم فيها قراءة 

ألحد الكتب 
القيمة

ممدوح عدوان  
مرسحية 

)ليل العبيد(  
األسياد سياسيّون أذكياء، بينم العبيد 

ثائرون بسطاء.

)ليل  مرسحيته  عدوان  ممدوح  واملرتجم  الكاتب  كتب 

العبيد( التي ُمنعت يف السبعينات. وقد كرثت القراءات حول 

املرسحية. 

لتاريٍخ ضل  تتطرّق  أنها  املرسحية  عن  املتداولة  اآلراء  ومن 

فصاروا  املحمدية  اإلسالمية  الدعوة  طريق  املسلمون  فيه 

الِدين ويفتون فيه باطاًل، فم أن صار اإلسالم  ينتفعون من 

دولًة حتى دخله الناس من كل مكان، منهم الطيبون ومنهم 

املنتفعون منه.
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  مرسحية ليل العبيد

 ممدوح عدوان

لكن يف املقابل، كتقديٍر يسبق القراءة، مل أثق متاًما بهذه الرؤية املتداولة عن املرسحية، ورمبا هذا يعود لقراءاٍت خضتُها 

مع أفكار الراحل عدوان، إذ كنُت أقول لنفيس: ل بد أن هناك ما هو أعمق من ذلك يف مرسحيٍة لعدوان! وهذا ما دفعني 

لقراءة املرسحية كقارٍئ غري مختصٍّ باملرسح، ولكنه، عىل أسوأ تقدير، يؤمن أن هناك أكرث من عرض تاريٍخ عّمن تسلّقوا 

الدين واستفادوا منه.

م  إن مرسحية )ليل العبيد( هي رؤيٌة مختلفٌة للتاريخ اإلسالمي، ففي املرسحية يُقدَّ

التاريخ اإلسالمي كونه تيّاًرا سياسيًّا اقتصاديًّا. وإن املرسحية تُعّب عنه من عيون 

العبيد وليس عيون السادة، وهم ثالثة عبيد: الحطيئة ووحيشٌّ وبالل الحبيش.

عر بصوته العذب وردُّ الحطيئة عليه بصوته املتألّم  تفتح مرسحية )ليل العبيد( ستائرها مع غناء بالٍل الحبيّش الشِّ

-كم ُخيِّل يل، ل بد أنه كان صوتًا متألًّم؛ إنهم العبد األسود املؤمن، وهو بالل، والعبد الفقري الذي غلب حزنه إميانه، 

وهو وحيش. كان بالٌل يجاهد يف سبيل نرصة دين اإلسالم لنرصة نفسه فال يعود عبًدا بل أًخا لسائر املسلمني، واآلخر 

يجاهد يف سبيل زوال حزنه من قلبه وأل يكون )حطيئة( من جديد، أل يكون ذلك السم املقيت الذي يدل عىل انحطاط 

قيمته يف مجلس السادة. فهل دام ليُل العبيد الطويِل، وهل ساء الشعر من رواية السوء؟

عن املرسحية:

استهالٌل وختام، الحتضار ويأُس العبيد الفقراء.

بالل:  »أل أيها الليل الطويل أل انجِل **  بُصبٍح وما اإلصباح منك بأمثِل«

الحطيئة: ويل الشعر من رواية السوء!

واستهاللها  للمرسحية،  الفتتاحي  املشهد  إن 

)تبدأ  الوقت  نفس  ختامها يف  الذي هو  العنيف 

املرسحية مع مشهد النهاية ومن ثم ينتقل عدوان 

الزاحف  حطيئة  وصايا  مع  األوىل(،  املَشاهد  إىل 

عىل خشبة املرسح يف احتضاره:
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  مرسحية ليل العبيد

 ممدوح عدوان

-مشهٌد من املرسحية-

واحد: لكنك كنت تحب العبيد وتشفق عليهم

الحطيئة: لست أنا من استعبدتهم

واحد: لكنك تستطيع أن تحّررهم

كنتم  إذا  عبيدكم  مع  تتساهلوا  ل  أنفسهم.  يحرروا  أن  عليهم  ل.  الحطيئة: 

تحبّون لئاّل يحبّوا عبوديتكم.

**

واحد: فم تويص لليتامى؟

الحطيئة: كلوا أموالهم وضاجعوا أمهاتهم.

واحد: استغفر الله العظيم

واحد: فلِم ذلك يا جرول

الحطيئة: ليك يعرفوا حرمانهم الحقيقي.

**

واحد: فم تقول مبالك؟

الحطيئة: لألنثى من أولدي مثل حظ الذكرين

واحد: ل حول ول قوة إّل بالله.

واحد: ليس هذا ما قىض الله عز وجل.

الحطيئة: لكنني هكذا قضيت. إن جاعت ابنتي لن تجد غري ثدييها تأكل بهم 

فتفعل ما فعلته أمي وتجلب ولًدا معذبًا مثل.

واحد: ليس هذا عذًرا كافيًا ملخالفة الله عز وجل.

واحد: لن يرىض الله عن هذا

الحطيئة: )يضحك( أنا أعرف أن الله ليس راضيًا عني فعلُت ذلك أم مل أفعله، 

ولن تسيئه مصيبٌة جديدٌة أجّنب بها ابنتي أن تأكل بثدييها وأن تنجب أطفاًل 

ضائعي النسب.

واحد: ل تيأس من رحمة الله. تب إليه لعله يغفر لك ويدخلك جنته.

بهذا  نصيٌب سآخذه  جنته  كان يل يف  فإن  توبتي،  عن  غًنى  إنه يف  الحطيئة: 

البيت:

من يفعل الخري ل يعدم جوازيه ** ل يذهب العرف بني الله والناس.

-انتهى املشهد-
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  مرسحية ليل العبيد

 ممدوح عدوان

شخصية الحطيئة الشاعر الفقري، والعبد كذلك، مل تكن إّل كيانًا ضعيًفا مل يُعرَتف به ل يف اإلسالم ول الجاهلية، فكان يف 

كل أزمنته )حطيئة( ويعاَمل من السادة عىل أنه )حطيئة(. ميكن القول: أن العبيد الفقراء مثله ل يغنيهم اإلميان عن 

فقرهم ول عن آلمهم من ضياع نسبهم يف دولٍة مل تتخلّص من جاهليّتها. كم أن عكَس آية القرآن، مثلم فعل حطيئة، 

لتكون: »لألنثى مثل حظ الذكرين« مل تنبع من هرطقٍة وارتداٍد عن الدين، بل من تاريٍخ أليٍم عاش فيه فقراء العرب يف 

عرص الجاهلية وما بعدها من عرص التبشري والفتح والخالفة؛ فكان حطيئة خائًفا أن تلجأ بناته للدعارة ليعشن مثلم 

فعلت أّمه، وقد ينجنب ولًدا ضائع النسب حزيًنا مثله. 

أليس هذا، إن خرجنا عن الظرف الزماين للمرسحية، إشارًة لظلم نساء الفقراء ممن يفقدون ولية الرجال عليهم، وإشارًة 

إىل حرش املرأة تحت وصايا الرجال مّمن ميلكون الورثة واملال، ويف ذات الوقت وضع أصبعٍ يف عني )الالمساواة( عىل 

مستوى الدين والعادات العربية؟

سادة سوق النخاسة هم سادة ما بعد الجاهلية )اإلسالم( والعبيد عىل حالهم.

مل تُصبَغ املرسحية بصبغة التبشري اإلسالمي والدعوة املساملة، فليس هناك مثل هذه الرومانسيّات ولو يف أجزاَء بسيطٍة 

من الرسد أو الحوار، بل كان الرسول، حسب أحاديث العبيد والسادة عنه، يهّدد سوق سادة الجاهلية التجارية فيحرّض 

العبيد عليهم. 

إًذا، إن اإلسالم يف هذه املرسحية بدا وكأنُه حركٌة سياسيٌّة اقتصاديٌّة بني الرسول وقريش، تعلن ثورة العبيد عىل السادة 

وثورة الفقراء عىل األغنياء فتقلب موازين قريٍش رأًسا عىل عقب. كان ذلك دافع العبيد لاللتحاق بالدعوة السياسية، 

فمنهم من أراد أن ينتقم من السادة، ومنهم من أراد أن ينرصه الدين عىل فقره، ومنهم من أراد أن يتحّرر من عبوديته؛ 

وكل ذلك كان بحد السيف يف توّجٍه يفاضُل بني اإلسالم أو الحرب، أو اإلسالم والجزية، وبني قبول )الدعوة( أو القتل. مل 

تكن هناك مفاضلٌة أُخرى.

-مشهٌد من املرسحية-

واحد: يا أبا ملكية. حني تجد نفسك وسط معركٍة يجب أن تقّرر مع أيٍّ من 

ا. الطرفني املتقاتلني أنت وإّل حسبَك الجميع عدوًّ

أن  تستطيع  قليٍل يصل جيش محمد، هل  بعد  يا رجل،  )عبد(: دعه  وحيش 

تحمي أنت هذه املرأة؟

هند: أصبح اسمي اآلن هذه املرأة يا وحيش؟
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وحيش: سرنى ما سيصبح اسمك بعد أن ميرغكم محمد.

واحد: وأنت ماذا ستفعل يا وحيش؟

وحيش: أنا سأشرتي مبا ظل معي خموًرا وأرشب وأنا جالٌس عىل الالت والعزى 

أرقب سادة قريٍش وهم يرتجفون ذعرًا.

-انتهى املشهد-

سار عبيد املرسحية تجاه الدعوة ولحقوا بها آملني حّريتهم، إذ مل يكن جميعهم مدفوعني باإلميان إن صح القول، بل 

بنزعة التحّرر من السادة، فكان اإلسالم آنذاك طريقهم حسب وعود الثورة، وحسب الفتوحات الكبرية التي نالت بعض 

سادة سوق النخاسة ومن باعهم واشرتاهم. لكن، وكم قلت سابًقا بأنها تبدو كـ )حركٍة سياسيّة(، رسعان ما تُحّول بعض 

أولئك السادة القريشيّني إىل سادٍة يف اإلسالم أيًضا. 

قد نقول يف ظرٍف زماينٍّ آخر: قد ركَب السادة الثورة. وهذا ما حز يف نفس العبد املحارب وحيش؛ فلم يحاول )وحيش( 

أن يكون مسلًم يعميه الولء لله ورسوله يف املرسحية، مع أنه أسلم يف نهاية األمر وصار مجاهًدا يف سبيل نرش اإلسالم، 

ولكنه كان إسالًما يصب يف البحث عن حّريته التي مل يجدها ل يف اإلسالم ول يف الجاهلية. 

فإن السادة الذين حاول قتلهم يف الجاهلية ليكون ذا قيمٍة هم من رضخ لهم يف اإلسالم حتى هلكت عظامه وضعفت 

عضالته وصار عاجزًا عن رمي حربته. يقول وحيش: »يا بالل، إن األغنياء يريدون أن يغتنموا فرصة انتصاركم ليتغلغلوا 

يف دينكم«. وكان أبو سفيان، السيّد يف الجاهلية قبل اإلسالم، والسيّد يف اإلسالم بعد الجاهلية، يقول عن الفقراء كلّم 

اجتمعوا: »صعاليك العرب يحّسون بالقلق فيجتمعون«.

كذلك العبد حطيئة، الشاعر الحزين، قد بقَي بعد نجاح الثورة يف عبوديته مظلوًما من سادة الخالفة اإلسالمية بسبب 

أشعاره كم ظُلم من سادة قريٍش بسبب ضياع نسبه. كان مدافًعا عن الشعر يف عرٍص يوزّع التهامات بالهرطقِة والرّدة، 

كم كان يسرتزُق من املدح والهجاء. يف نهاية األمر، إن الحطيئة بقي حطيئة وعاش عبًدا ومات عبًدا.

ل يختلف ما يحصل فوق خشبة املرسح عّم نشهده من ثوراٍت صار سادتها هم َمن كانوا سادًة يف النظام السابق. إن 

)السادة( يتحرّكون مع التيار السيايس منذ الجاهلية إىل اليوم، وإن الفقراء يتبعون كل الوعود الثورية من الجاهلية إىل 

اليوم.
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الوايل عن الرعية، وخليفة اإلمارة، وسادة الجاهلية؛ كلّهم يأمرون بالطاعة والولء أو القتل.

يُذكَر حواٌر يف املرسحية عن ثالثة رجاٍل قصدوا الخليفة إلعالن إسالمهم ألن -حسب قولهم- الجزية مرتفعٌة فأرادوا 

اإلسالم للتخلّص منها، لكن ما كان الجواب من أيب سفيان إّل أن يعودوا إىل واليهم فهو صاحب األمر بحالهم. ومشهٌد 

آخر عن الولء أو القتل: قال الحطيئة شعرًا فقال آخٌر له إن الشعر مل يذكر ل الله ول رسوله فإًذا هو هرطقة، فقال شعرًا 

آخر فيه مفردة )الخلق( فم كان من الرجل إّل أن يقول له إن الخلق لغري الله كفٌر وارتداد. 

ويف مشهٍد بني العبد والعبد، بالٌل والحطيئة، يُشهر األول سيفه ليقتل الحطيئة بينم الثاين ينطق الشهادتني خوفًا لينجو 

من املوت فيعفي عنه بالل، يقول: »قد سبقتني«!

-مشهٌد من املرسحية-

الله  كله شعٌر يف رضاء  الكذب كلمة.  فيه من  ليس  حسان: ألنه شعٌر صادٌق 

ورسوله والذود عنهم. هذه هي روح اإلسالم التي مل تصل لك يا عدو الله.

الحطيئة: ل تشتط بكالمك كثريًا أيها العجوز الخرف األحمق، والله العظيم إن 

كنَت مرِصًّا عىل فهم اإلسالم يف الشعر بهذه الطريقة وعىل فرض هذا املفهوم 

، سأرتد عن اإلسالم منذ اآلن. علَّ

-انتهى املشهد-

 وأخريًا ناقش رجالن من العبيد حروب الرّدة يف خالفة أيب بكر، فمن يَقتل مسلٌم ومن يُقتَل مسلم، فقال أحدهم يف 

ظرٍف آخر إن خالد بن الوليد مسلٌم وَمن قطع رأسه وطهاه )مالك بن نويرة( مسلم، فلمذا صار حالًل دم املسلم عىل 

املسلم باسم الرّدة؟ وملاذا حروب الردة يف خالفة أيب بكر؟ أهي فعاًل حروب رّدٍة أو تقلّبات سياسية؟ وهلم جرة من حكم 

السادة عىل العبيد بأسمَء وتوجهاٍت مختلفة، وتعليقاٍت وشّمعاٍت كانت مبطّنًة وصارت مقّدسًة.

لنخرج عن الرشط الزمني للمرسحية مرًّة أُخرى. أليس مفارقة الولء أو القمع سمة األنظمة السياسية والدينية الحارضة؟ 

ًدا عرص الجاهلية والدعوة التي ما زلنا نعيشها إىل اليوم مع اختالف الظروف  لقد أعلن عدوان ذلك يف مرسحيته مجسِّ

الزمنية، وإذا كان ل بد أل نخرج عن اإلسالم فم زلنا نعيشها يف املجتمعات والحكم اإلسالمي الحارض.
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يف كل الحضارات القدمية تم ربط العملية الجنسية 
بطقوس الحياة واملوت.

بول ريكور

واإلله الجنس 

د. سمرياميس العامري
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واإلله الجنس 

تعتب العملية الجنسية أساس الحياة واستمرارها بالنسبة لألحياء، فهي اآللية األصيلة للبقاء والرتقي؛ فإن الجنُس ذروة الغرائز 

ومفتاح الحياة كم كان يعتقد أهل الرافدين. فإذا كانت رضورة البقاء والستمرارية تبدأ بإشباع الحاجات األولية من توفري 

مصادر الغذاء إلنتاج طاقة الحركة والعيش فإنها تُلزم بإعادة إنتاج الحياة وصريورتها عب التصال الغريزي الفطري؛ فالجنس 

هو إرادة الحياة، والنسل هو الغرض النهايئ لكّل كائٍن عضوي، وهو أقوى الغرائز، وهو الوسيلة الوحيدة التي مُتكن اإلرادة 

من قهر املوت)1(، وبعيًدا عن الجوانب البيولوجية لدور الجنس األسايس يف دميومة وسريورة واستمرارية الوجود لجميع 

الكائنات الحية، فإن موضوع الجنس بالنسبة إىل نوعنا البرشي، »اإلنسان العاقل)Homo Sapiens ،»)2، يتجاوز حدود 

التصور الغرائزي الجاف؛ فاإلنسان امتلك جانبًا من الوعي يُعّب عنه بإدراكه ملا حوله من خالل حالت التعقل والتخيل 

والوجدان وخلق املجتمعات املختلفة ويف السيطرة عىل الطبيعة والتحكم يف باقي الكائنات الحية يف الرضوخ والهيمنة.

وخالل مسرية اإلنسان أخذ موضوع الجنس من الحياة أشكاًل مختلفًة ارتبطت بالتغرّيات التي واكبت رحلة البرشية من 

العشائر البدائية إىل األمم الحضارية.

بني  عاشت  التي  األدىن القديم)3(،  حضارات الرشق  بَنْت 

نهري دجلة والفرات، معابد أو »منازل السمء«، وكرّستها 

القرن  يف  هريودوت)4(  املؤرخ  ويذكر  اآللهة.  من  للعديد 

الخامس قبل امليالد، باإلضافة إىل شهاداٍت أخرى من العرص 

الهيلينستي)5( والعصور القدمية املتأخرة)6(، أن املجتمعات 

القدمية شجعت ممرسات طقوس الجنس املقدسة، ليس 

فقط يف بابل، بل يف جميع أنحاء الرشق األدىن قدميًا.

1- ديورانت )ويل(: قصة الفلسفة : إرداة التناسل، ص408.

2- اإلنسان العاقل بالالتينية: Homo Sapiens  هو السم العلمي للنوع الوحيد غري املنقرض من جنس األنايس واملعروف بهومو، بالالتينية :Homo الذي يحتوي أيًضا 

 Homo :هو النوع الفرعي. اإلنسان العاقل العاقل بالالتينية Anatomically modern human عىل نياندرتال وأنواٍع أخرى من القردة العليا. اإلنسان العاقل الحديث ترشيًحا

sapiens sapiens  والذي يختلف عن سلفه املبارش اإلنسان العاقل األول Homo sapiens idaltu، أّدى اإلبداع وقدرة اإلنسان العاقل عىل التكييف أن يصبح أكرث األنواع نفوًذا 

عىل األرض. تصنيف اإلنسان العاقل حاليًا عىل قامئة التحاد الدويل لحفظ الطبيعة الحمراء لألنواع املهددة باإلنقراض هو غري مهدد.

 »Homo sapiens )Human(«. www.iucnredlist.org. مؤرشٌف من األصل يف 03 أكتوبر 2018. اطُّلع عليه بتاريخ 16 مارس 2017.

3- الرشق األدىن أو الرشق القريب مصطلٌح يستخدمه املؤرخون وعلمء اآلثار والجغرافيون ليشري إىل بالد ما بني النهرين )العراق ( وبالد الشام )سوريا – لبنان – فلسطني 

واألدرن( وإقليم األناضول )شمل تركيا(.

4- هريودوت أو هريودوتس باليونانية: Ἡρόδοτο بالالتينيةHerodotus  يُعرف بأبو التاريخ، حيث يُعّد أول من وضع أسس علم التاريخ.

5- هي القرتة التي تلت انهيار مملك اإلسكندر املقدوين إثر وفاته سنة 323 ق.م، حيث امتزجت الحضارة اليونانية املقدونية بالحضارات الرشقية. وتنتهي بسقوط أثنيا بأيدي 

الرومان 146ق.م وخاصًة بعد هزمية اليونانني أمام الرومان يف معركة أكتيوم 31 ق.م.

6- حقبٌة استخدمها املؤرخون األملان لوصف فرتة النتقال من العصور القدمية الكالسيكية إىل العصور الوسطى يف أوروبا القارية ومنطقة البحر املتوسط والرشق األدىن. اعتمد 

املؤرخ بيرت براون تعميم هذه الحقبة يف اللغة اإلنجليزية عموًما، بعد نرش عمله اإلبداعي »عامل العصور القدمية املتأخرة« )1971(. الحدود الدقيقة للفرتة هي مسألة نقاٍش 

مستمرة، لكن براون اقرتح فرتًة بني القرنني الثالث والثامن امليالدي. عموًما، ميكن القول أنها تبدأ من نهاية أزمة القرن الثالث الذي انهارت فيه اإلمباطورية الرومانية )235 - 

284( حتى فتوحات املسلمني املبكرة يف الرشق يف منتصف القرن السابع. يف الغرب، كانت النهاية يف وقٍت سابق، مع بداية العصور الوسطى املبكرة التي وقعت عادًة يف القرن 

السادس أو يف وقٍت سابٍق عىل حواف اإلمباطورية الرومانية الغربية.

سوق الزواج يف بابل، بريشة إدوين لونغ 1875
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األنرثوبولوجيا  عامل  عرَضها  والدلئل،  اإلشارات  من  مجموعٌة  هناك 

البيطاين )جيمس فريزر James Frazer( يف رائعته األدبية »الغصن 

وكان  املمرسات،  فيها وجود هذه  يُثبت   ،)1890-1915( الذهبي«)7( 

ذلك العمل األديب نقطة انطالق أجياٍل عديدٍة من املؤرخني واملنظّرين. 

فقد فرّق )فريزر وهرنيك( بني نوعني رئيسيني من الشعائر الجنسية 

املقدسة)8(، أولها طقٌس مؤقٌت للفتيات غري املتزوجات والنوع الثاين 

طقٌس جنيٌس مؤبد، فقد بنى )فريزر( نظرياته بالعتمد عىل األدباء يف 
العرص القديم املتأخر )150 وحتى 500 م( وليس من العرص الكالسييك 

أو الهيلينستية، وهذا يجعلنا نتساءل إن كانت ظاهرة الدعارة املقدسة 

والطقوس الجنسية الدينية منترشًة يف جميع أنحاء العامل القديم.

جنس- الرب:

1- الجنس ومدلوالته:

لفظة »جنس« استعملها العرب القدامى يك يرتجموا »genus« من اليونانية القدمية. وميّزوا بينها وبني »eidos« النوع و

diaphora« الفصل أو الَفرْق؛ إلّ أنّهم مل يعرفوا استعملنا الحديث للفظة »جنس« باملعنى الشبقي. ولذا، هو استحداٌث 

وقع تحت وطأة الحاجة إىل تسميٍة تخرج مّنا من النبة املزعجة لعبارة »النكاح« التقليدية. 

ا، هي مجرّد اإلشارة إىل »جنس«. وهكذا تّم  وتعّوضها بلفظٍة مستساغة، أي »حديثة« وذلك يعني لفظًة محايدًة جدًّ

تغري املعنى من »الجنس« املنطقي أو الطبيعي إىل »الجنس« الشبقي أو التناسل.

من املهم جًدا أن نعلم أن الجنس يشء، والعالقة الجنسية يشٌء آخر متاًما، رغم ما نحسبه من تشابٍه أو تطابٍق بينهم.

أو معنويٍة بني  التزاماٍت نفسيٍة  أو  بأي مشاعر  يرتبط  أن  والجنس هو فعٌل جسدٌي ميكانييٌك يف معظمه، ل يستلزم 

الطرفني، ففي بعض الثقافات، ميكن لشخٍص أن ميارس الجنس مع فتاٍة ل يعلم حتى اسمها، أو متارس فتاٌة الجنس مع 

شخٍص قد ل تراه مرةًّ أخرى، أو تتم ممرسة الجنس مبقابٍل مادي، وقد يحدث الجنس تحت الضغط أو اإلكراه أو بالقوة 

أو الغتصاب، كل هذا اسمه )جنس(، فقط جنس.

7- J.G. Frazer, The Golden Bough, abridged edition )1922(, Chapter 31: Adonis in Cyprus; see also the more extensive treatment in the 3rd edition 

of The Golden Bough, volumes 5 and 6 )published 1914(. Frazer’s argument and citations are reproduced in slightly clearer fashion by Fernando 

Henriques, Prostitution and Society: a study )3 vols., London : MacGibbon & Kee, 1962–1968(, vol. I, ch. 1.

8- Fernando Henriques, Prostitution and Society: a study )3 vols., London : MacGibbon & Kee, 1962–1968(, vol. I, ch. 1.

جيمس فريزر
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أما العالقة الجنسية فهي عالقٌة بكل تفاصيل ومعنى الكلمة، عالقٌة بها مشاعر، 

ورغبٌة مشرتكٌة بني طريف العالقة، والتزامات أخالقيٌة ونفسيٌة وجسدية، وقبلها 

فيها ميثل  والجنس  دينية،  التزاماٌت  الدينية-  واملعتقدات  العادات  - يف  طبًعا 

)جزًءا( من العالقة، وليس )كلها(، فالعالقة الجنسية هنا آداٌة للتقرب والتواصل 

والتعبري، وليست هدفًا أو غايًة يف حّد ذاتها، إل أنهم يختلفان متاًما يف التفاصيل، 

وبالرغم من التشابه الظاهر بني الجنس والعالقة الجنسية.

  

العالقة الجنسية من أدق وأخطر وأعمق العالقات اإلنسانية، فقد تكون إحدى 

وسائل وطرق السعادة الحياتية بني الطرفني، وقد تكون أحد أسباب التعاسة 

والبغض والكراهية، وأحيانًا النفصال بني الطرفني، فمن املمكن أن ترتفع بهم 

تهبط بهم وبجسديهم إىل ما تحت  أن  السمء، وميكن  وبروحيهم إىل عنان 

األرض، وهي إما جزٌء من رحلٍة جسديٍة وروحيٍة للجنة، أو مجموعة خطواٍت منزلقٍة متسارعٍة نحو الجحيم.

ول ميكن أن يُطلق عىل املمرسة الجنسية أنها )عالقة(، دون أن يحرتم كال الطرفني احتياجات الطرف اآلخر، وأن يهتم كل 

من طرفيها بتلبية احتياجاته واحتياجات رشيك حياته عىل حدٍّ سواء، ل أن يستخدم أحدهم اآلخر لعدة دقائق، بشكٍل 

أناينٍّ ذايت، دون أدىن مراعاٍة أو انتباٍه أو اهتمٍم للطرف الثاين، وبعد أن تتم العملية الجنسية وبرسعٍة ينسحب جانبًا 

بعد إفراغ شهوته الجنسية، فمن املهم جًدا أن يحرتم الطرفان جسد كلٍّ منهم، ويتعامل معه معاملًة آدميًة راقيًة، ل أن 

يعتب أحدهم جسد اآلخر مكانًا متاًحا لتفريغ رغبٍة رسيعة، أو غريزٍة ملحة، وفقط. كم أنه من غري املقبول أن يعتب 

أحد طريف العالقة جسد الطرف اآلخر ِملًكا خاًصا له دون صاحبه األصل أو صاحبته األصلية، يفعل به ما يشاء وقتم 

يشاء وكيفم يشاء، دون استعداد وموافقة ورضا الطرف اآلخر.

تكون  وأن  الجنسية،  عالقتهم  عن  واألخالقية  اإلنسانية  املسؤولية  الطرفني  من  كٌل  يتحمل  أن  كذلك  الرضوري  ومن 

عالقتهم جزًءا من عالقٍة حياتيٍة أسمى وأكب بينهم )الزواج(، وليست شيئًا عابرًا ل يعقبه أو يسبقه أي شكٍل وأي درجٍة 

من املسؤولية الحقيقية.

يقوم  اللغة،  مثل  الجنس هنا  نفسها،  للعالقة  األولوية  تكون  وإمنا  األولوية،  يكون الجنس هو  الجنسية، ل  يف العالقة 

بتوصيل معاين القرب واملودة والرحمة بأشكاٍل وأدواٍت مختلفة، لكنه ليس أبًدا املضمون ول املحتوى، وإل يتم تفريغ 

العالقة من حقيقتها، واختزالها يف فعٍل ميكانييٍك وحريٍك متكرٍر ممل، ولكن وبكل أسف، هذا هو الواقع املرير يف معظم 

األحيان.
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ففي كثريٍ من مجتمعاتنا الرشقية، تم اختزال كل ما هو عالقٌة جنسيٌة إىل جنس، ومل يحدث تشويٌه أو تضليٌل أو سوء 

فهٍم أو سوء تعامٍل مع أي موضوٍع حيايتٍّ يوميٍّ كم حدث مع هذا املوضوع، ومل توجد إىل اآلن أي وسيلٍة طبيعيٍة عاديٍة 

مقبولٍة لتعليم وتنوير وتوعية العامة فيم يخصه سوى بعض الجتهادات الفردية من خالل مواقع إنرتنت أو محارضاٍت 

أو ورش عمل، ونتيجة ذلك واضحٌة جًدا.

حيث يوجد لدينا هوٌس شديٌد بالجنس عىل حساب العالقة الجنسية ونهٌم غريب للجنس، لدرجة أننا أصبحنا ننظر 

للمرأة مثاًل عىل أنها كائٌن جنيس، ونعتب جسدها أداًة مثريًة للجنس، ونتعامل معها عىل أنها موضوٌع جنيس، وأصبح 

أحد أهم أهداف الرتباط بها أو الزواج منها هدفًا جنسيًا فقط.

أن رجولتهم  الرجال  الكثري من  يرى  اآلخر،  الجانب  وعىل 

مستمدٌة من أدائهم الجنيس، وأن ذلك وحده هو  مقياس 

أهميتهم ونجاحهم ورمبا وجودهم بكامله، وقد يكون ذلك 

الجنسية يف  للمنشطات  املفرط  الستخدام  تفسريات  أحد 

مجتمعاتنا، والبحث املتواتر عن كلمة جنٍس مبشتقاتها عىل 

محركات البحث الشهرية، ولن أتحدث عن اقتصار واختزال 

والتجاهل  فقط،  منه  الجنيس  الجانب  إىل  الرشف  مفهوم 

التام لباقي جوانبه الكثرية واملتعددة.

اختزال  من  يتجزأ  ل  جزٌء  جنٍس هو  إىل  الجنسية  اختزال العالقة 

األوىل.  البدائية  صورتها  إىل  العالية  واملفاهيم  املعاين  من   الكثري 

من  بكثريٍ  وأبقى  وأشمل  الجنسية أسمى  أن العالقة  حقيقة  وتبقى 

ودرجاٌت  ومراحل  مواصفاٌت  لها  إنسانيٌة  عالقٌة  مجرد الجنس وهي 

وتفاصيل ومستويات، وليست مجرد لقاٍء عابٍر بني اثنني، أو خيال مراهٍق 

املتعة  للبعض  وتؤّدي  تُبلع  زرقاء  حبٍة  أو  الواقع،  أرض  عىل  يتحقق 

املطلوبة.

املعنى بني  لتوصيل  لغٌة وأداٌة  عالقًة، الجنس فقط  ليس  الجنس وحده 

طرفني بينهم مودٌة ورحمة.

32



د. سمرياميس العامري

واإلله الجنس 

2- قداسة- نجاسة !!!

تفرس األديان ملوضوع الجنس من زاويٍة أخالقيٍة محضة، مفارقًة بذلك حقيقٌة مفادها أّن الجنس صناعة الحياة، أو رمبا 

محاولة تقليدها يف التجارب األحادية-بعملية الستمناء أي دون رشيك- أو املثلية- رجٌل مع رجٍل آخر أو امرأٌة مع امرأٍة 

أخرى.

و كان رجال الدين وعب التاريخ يخشون املنافس الروحي الحيس األخطر للدين ولفكرة التفاين لإلله، والجنس مبساحاته 

بالعربية  نكاٍح  )وكلمة  نكاٍح رشعي  بعقد  الزواج  ترسمها وثيقة  الجنس خطوطًا حمراء  الغامضة ولذلك وضعوا عىل 

ترتبط حرًصا بالعقد الرشعي سواٌء كان مكتوبًا أو منطوقًا ومبوافقٍة من طريف الستمتاع الدائم بالغريزة التي منحها اإلله 

للمخلوقات لغرض التكاثر، فإن متت املواقعة خارج إطار الزواج تسمى زنًا ول تكون نكاًحا، ويجب أن يباركها الكاهن 

أو القس أو الشيخ أو رجل الدين. 

إن العلوم البيولوجية تفرس السائل املنوي باعتباره ماء الحياة، فيم تعتبه األديان نجًسا ييسء إىل قداسة الرابطة بني 

اإلنسان واإلله، وعىل الرجل بعد أن يقذف السائل املنوي يف العملية الجنسية وأن يغطس بعد ذلك باملاء وبعدٍد من 

الطقوس الدينية حتى يتطّهر.

األديان اإلبراهيمية عموًما تقرن املرأة بالخطيئة، وتصّورها منبًعا لكل الخطايا، وأصل الشعوذة والرشور والسحر. وقد 

التي تسّمى الساحرات  القرمزية  القرون الوسطى حربًا شعواء عىل املرأة باعتبارها الشارة  شنت أوروبا املسيحية يف 

الطائرات فوق املدن ليك يقمن بإغواء الرجال إىل مستنقع الخطئية والرذيلة، فيخرجنهم من ملكوت العشق اإللهي 

لرُيمى بهن يف وسط الجحيم. وليس غريبًا بعد، أن توصف مكامن املواقعة الجنسية بالجحيم، ويف ذلك استعارٌة من 

املعنى القديم واستلهاٌم من بؤر الشوق، التي توَصف باللهيب وأخاديد النار بلغة العاشقني واملتضاجعني دون عشق.

أ- النجاسة امرأة:

يعتب املؤرخون أّن الديانة اليهودية هي من أوىل الديانات اإلبراهيمية الكارهة للمرأة، وهي تضعها يف مرتبة صانعة 

األطفال املجردة من كل عاطفٍة كم هو قائٌم اليوم عند بعض اليهود األرثوذوكس- حني ترّشع بحقها حسب معتقدهم 

» جنس الكورش)9(«، جنٌس حيوايٌن من أجل التكاثر.

9- وفيه يرتدي الزوج والزوجة جلبابًا معتم اللون يُخفي كل الجسد سوى من فتحٍة بحجم أجهزة التناسل ألداء وظيفة التكاثر التي يتطلبها استمرار النوع البرشي دون تالمٍس 

ودون شهوة- إن أمكن- ودون عاطفة.
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يف هذا الصدد يقول أدوين شكر، رئيس مؤمتر يهود السفارديم)10( العاملي: »يرون يف الجنس طاقًة خالقًة إيجابيًة تنشط 

ضمن الحدود التي فرضتها التوراة والحاخامات فيم بعد«. 

يف  )حتى  طفاًل   18 إىل  يصل  قد  الواحدة  األرثوذوكسية  اليهودية  العائلة  أطفال  »عدد  أن  إىل  )شكر(  املدعو  ولفت 

بريطانيا(، وهذا يدل عىل أنهم ل يعّدون الجنس قوًة سلبيًة تحمل الخطيئة رغم ما يشاع عنهم، بل وعىل عكس الرهبان 

الكاثوليك يف املسيحية، فإن حاخامات اليهود األرثوذوكس ينعمون بحياٍة زوجيٍة هانئٍة ومثمرة«. واملدعو )شكر( يف 

إجابته مل ينِف أو يؤكد قضية جلباب الكورش«.

 تُعرّف أسفار التوراة الزواج باعتباره اتحاًدا بني املرأة والرجل يعيدهم إىل خلقة اإلله األوىل حني جبل آدم وحواء من 

جسٍد واحد. وقد رشح أستاذ األدب العريب يف الجامعة العبية يف القدس، شامويل موريه، »أن اليهودية تعتب الجنس 

موضوًعا مقدًسا، ويف النص التورايت »ل تبذل زرعك هباء«، مبعنى أنه حّدد املواقعة مع الزوجة حرًصا.«

قداسٌة ظاهريًا نصيٌة توراتية، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فالتوراة متنع الرجل من القرتاب من زوجته إذا كانت حائًضا 

أو نفساء ومُينع عليه أن يأكل أو يرشب أشياء هي طبختها أو صنعتها بيديها إىل حني انتهاء الحيض أو العادة الشهرية أو 

الولدة. ويف نفس الوقت تسمح له بل ترخص له الديانة اليهودية بأن يجامع نساء أخرياٍت برشط أن يكّن غري يهوديات.

»يف القدس الرشقية يرى املرء بسهولة يهوًدا أرثذوكًسا متدينني بلباسهم املميز وهم يعرضون عىل السائحات األجنبيات 

مواقعتهن)11(«.

 والرجل إذا أراد أن يعرف هل طهرت زوجته من 

ل  )فهو  فراشها  عىل  بقبعته  يرمي  ل؟  أم  حيضها 

معنى  فراشه  عىل  القبعة  أعادت  فإذا  يسألها(«، 

ذلك أنها مل تتطهر بعد، وعليه النتظار.

يؤكد  أو  ينِف  مل  بدوره  )موريه(  املدعو  لكن 

إنها  يقال  التي  املتشددة،  الكورش  جنس  طقوس 

التمتع، وتحيل  الزوجني بقصد  التالمس بني  تُحرّم 

الجنس إىل طقٍس قدايسٍّ لحيّسٍّ يختّص بالتكاثر. 

10- اليهود السفارديم، سفرديم( هم الذين تعود أصولهم األوىل ليهود أيبريا، إسبانيا والبتغال(، والذين طُردوا منها يف القرن الخامس عرش، وتفرقوا يف شمل أفريقيا وآسيا 

الصغرى والشام، وكثرٌي منهم كانوا من رعايا الدولة العثمنية يف املناطق التي تخضع لسيطرتها، وكانت لهم لغٌة خاصٌة هي لدينو وكانت اللغة مزيًجا من اللغة الالتينية وتحوي 

كلمت عبية، ولكنهم تحدثوا لغات البالد التي استوطنوها، كالعربية والرتكية واإليطالية.

11- شامويل موريه، ملوقع قنطرة رؤية الديانة اليهودية لثيمة الجنس: 04/04/2013.
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ب- بـــــتول:

اقترص مفهوم الجنس وتناوله من حيث إميان العقيدة املسيحية به، 

يف  وتحرّمه  أوقاٍت  يف  تحله  التي  املفاهيم  من  مجموعٍة  خالل  من 

أخرى، وتحله يف أوضاٍع وتحرّمه يف أخرى، فتوقيت املمرسة وكيفيتها 

هم العامالن األساسيان اللذان يستند عليهم حالل الجنس وتحرميه.

الزواج وإن كان بني املخطوبني  الجنس مرفوٌض لدى املسيحية قبل 

بأي شكٍل من األشكال، أما بعد الزواج فيحل لهم ذلك، وبذلك يلعب 

التوقيت دوًرا يف تحريم الجنس وحالله، ويحرّم الجنس إذا قام الزوج 

بأفعاٍل شاذٍة ترفضها العقيدة حتى وإن كانوا زوجني، وهنا تأىت كيفية 

ممرسة الجنس كعامٍل أسايسٍّ ويف تحرميه من عدمه حتى بعد الزواج.

من خالل دورها كحارٍس لألخالق، قامت الكنيسة – املجبة)12( عىل إدراك رضورة التوالد بإباحة الزواج برشط التزام 

الزوجني برشائعه األخالقية بشكٍل تام. 

فيم بعد تم وضع القوانني الكنسية لتفريق الخطأ عن الصواب وتأكدت الكنيسة من احرتام هذه القوانني من خالل 

الفرض عىل أتباعها العرتاف بخطاياهم، حيث تتحدد العقوبة باسم الرب من ِقبل اآلباء املُعرتف لهم بناًء عىل مدى 

رصامة الخطيئة التي قد تكون طفيفًة أو ُمهلكًة )قاتلًة(. كان العرتاف سالًحا رشعيًا للمسيحية لبناء قّوتها.

 لهذا ميكن للمرء أن يفهم متاًما ظالمية وبالدة األخالق املسيحية، وسندرج هنا مقتطفاٍت من النظام األخالقي فيم 

يتعلق بالعالقات الجنسية:

1- ال تكون هنالك خطيئٌة لو أنه كان اتصاٌل جنيٌس بني الزوجني دومنا وجوٍد للمتعة.

الشهوة  املرأة خطيئة  تتجنب  الوسطى حتى  العصور  يف  شائًعا  كان   casuisty مبدأ سفسطٍة  من  الوصية  تتبع هذه 

الجنسية أثناء التصال الجنيس والتي يتوجب عليها العرتاف بها فإن عليها أن تردد: »إين ل أقوم بهذا ملتعتي الشخصية 

ولكن ألمنح الله إبًنا«.

قاتلًة  مهلكًة  خطيئًة  يرتكب  بذلك  فإنه  بشدة،  اآلخر  الزوجني  أحد  رغب  أن  الجنيس  االتصال  خالل  حدث  لو   -2

 .S.Geronimo theologian

.Sanchez theologian 3- عىل الزوج والزوجة أال يقيام اتصااًل جنسًيا أكرث من أربع مراٍت يف الشهر الواحد

12- نسبًة إىل الكنيسة الكاثولكية.
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 Sant’Alfonso de 4- ال يُعترب خطيئًة لو أن الزوجني أقاما اتصااًل جنسًيا أثناء النهار وتم تكرار ذلك يف الليلة التالية

.Ligueri theologian

 Sanchez Theologia.5- يُعترب خطيئًة لو أن أحد الزوجني انسحب قبل القذف، كان هذا بسبب العتقاد أن املرأة تنتج املني أيًضا

.Zacchia theologian 6- نظرًا لضعف الرجل أمام املرأة فإنه يُعترب خطيئًة لو قبلت املرأة االتصال الجنيس مرتني متتاليتني

7- اإلشباع الذايت النسايئ يُعترب خطيئًة طفيفًة لو متت خارجًيا فقط، وتعترب خطيئًة ُمهلكًة لو تطرق األمر إىل األحشاء.

 Debrayne theologian

8- مبا أن االستلقاء عىل الظهر ليس أمًرا طبيعًيا، فيجب عىل املرأة أن تقيم االتصال الجنيس بأن تدير ظهرها للرجل 

وإال فإنها ترتكب بذلك خطيئًة )سفسطة(. 

  Zacchia theologian.9- حتى ال يكون الجامع خطيئًة، يجب عدم استخدام العزل

Sanchez theologian.10- اإلتيان يف الدبر ال يعترب خطيئًة ُمهلكًة إن مل يحدث العزل يف النهاية

  

11- خالًفا للقذارة القرسية التي ال يتولد عنها خطيئًة، فإن اإلشباع الجنيس الذايت يجب اعتباره خطيئًة خطريًة ألنه 

املوقف. ويصبح  الذي يتم تخيله يف ذلك  الشخص  اغتصابًا، ويتوقف ذلك عىل  أو  أو زنا محارم،  زنًا،  اعتباره  ميكن 

األمر تدنيًسا رهيبًا للمقدسات إن كانت مريم العذراء هي محط الشهوة 

.Sanchez theologian

املختلفني،  املسيحيني  عىل  قرًسا  املفروضة  الوصايا،  هذه  عىل  الحفاظ  و 

وتجنبًا للتمرد أُجبت الكنيسة عىل السمح بقيام احتفاٍل أو عيٍد مرًة يف 

السنة إلطالق رساح كبتهم )كل الرجال بحاجٍة لالستمتاع مرًة واحدًة يف 

السنة عىل األقل إلطالق رساح غرائزهم الطبيعية التي ميكن كبتها حتى 

مستًوى محدد. إنهم يشبهون براميل الخمر التي ميكن أن تنفجر إن مل يقم 

أحدهم بنزع الغطاء من فرتٍة إىل أخرى إلزالة الضغط. ميكن للرجال أن 

ينفجروا أيًضا إن كان اليشء الوحيد الذي يغل يف داخلهم هو إخالصهم 

للرب(، من رسالٍة كتبها اآلب Tillot لكليٍة يف الالهوت باريس سنة 1444م.
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هذه الحتفالت التي سمحت بها الكنيسة مل تكن ترخيًصا ناتًجا عن تسامٍح مجرّد، بل كانت مطلبًا يشجع لها ملنح 

تحريٍر مدروٍس للخمرية البرشية)13(.

املوجه  املستمر  بالتعذيب  املصحوب  املتواصل  الجنيس  التقشف  عن  ناتجًة  كانت  عاشوها  التي  الدراما  هذه 

يتلذذون  ماسوشيني  منهم  جعل  التعذيب  )هذا  الشهوة  مصدر  األجساد  هذه  لكون  كعقاٍب  ألجسادهم 

بينم  )»نشوة(«  أنها  تعتقد  الكنيسة  وكانت  العقل،  الضطراب  من  حالًة  أنفسهم  يف  خلقت  بالتعذيب(، 

الجنيس)14(«، الكبت  عن  الناتج  النفيس  الضطراب  من  تأيت  »هلوسة  الحالة  هذه  يُسّمون  النفسيون   املحللون 

بني الحالت الالنهائية املنتقلة إلينا عب سجالت التاريخ، لننقل مثاًل ليك نبني الظالمية املوجودة يف اإلميان املسيحي. 

يف مجتمعٍ يُعتب فيه الجنس حاجًة برشيًة وليس مصدًرا للرذيلة والخطيئة، فإن كل النحراف سيتقلص إىل ما يقارب 

أمام  يُعتبن مسؤولٍت  النساء واللوايت  البغض تجاه  ينتجان عن  ما  اللذان غالبًا  الغتصاب والقتل  يتقلص  العدم كم 

الرجال عن األمل الجسدي والنفيس الناتج عن الكبت.

يف مجتمعٍ يُعتب فيه الجنس غري محرٍم ميكن أن يخلق جًوا من السرتخاء والتناغم، ولكن عاملًا من اإلحباط يقود فقط 

إىل البغض والضغينة.

JOURNAL POUR TOUS -13 بتاريخ 7-2-1863.

.Murisier : - The diseases of religious sentiments -14

ثََنا َسِعيُد بُْن َمْنُصوٍر ، َعْن أيَِب قَُداَمَة َوُهَو الَْحارُِث بُْن ُعبَيٍْد ، َعْن أيَِب ِعْمرَاَن الَْجْويِنِّ ، َعْن أيَِب بَْكِر بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن قَيٍْس ، َعْن أَِبيِه ، َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، قَاَل :  15- َحدَّ

فٍَة، طُولَُها ِستُّوَن ِمياًل، لِلُْمْؤِمِن ِفيَها أَْهلُوَن، يَطُوُف َعلَيِْهِم الُْمْؤِمُن فاََل يََرى بَْعُضُهْم بَْعًضا. إِنَّ لِلُْمْؤِمِن يِف الَْجنَِّة لََخيَْمًة ِمْن لُْؤلَُؤٍة َواِحَدٍة ُمَجوَّ

ج- كواعب أترابا - ولدان مخلدون

اإلسالم يف هذه املقارنة الرسيعة يبدو أكرث الديانات 

اإلبراهمية تحرًرا ظاهريًا يف مسألة الجنس، والحرية 

يف املمرسة والستمتاع ولكن ذلك ل يُخفي حقيقة 

أن اإلسالم أخذ من كل األديان بطرف. 

ليك ل تبني ميالن جسد املرأة الساحر فتغوي الرجال، 

العني. 

ففي الحديث: »72 صبية باكرة بيضاء اللون سوداء 

الرجل،  واقعهن  مهم  عذريتهن  يفقدن  ل  العني 

ويخلدن صبايا ما خلد الشهيد يف الجنة)15(«.
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ورمبا ترجع شهوة اإلسالم يف مسألة الجنس إىل حقيقة أّن نبي اإلسالم تزوج بعدٍد 

غري متفٍق عليه من النساء، فصار الزواج سّنًة متبعًة عند املسلمني عماًل بقول 

محمد: »تناكحوا تكاثروا فإين مباٍه بكم األمم يوم القيامة«، كم أّن النّص القرآين 

أباح للرجل الزواج بأربعٍ والترسي بعدٍد ل محدوٍد ممن ميلكهّن رشاًء أو اسرتقاقًا 

)وما ملكت أميانكم(.

رغم هذا التسامح الظاهري يف قضية الجنس فإن املفكرين املحدثني يصفون اإلسالم 

بأنه ديٌن ذكورٌي يغلّب ويقّدم الرجل عىل املرأة اعتمًدا عىل نصوٍص قرآنيٍة عديدة. 

»النص القرآين ظاهريًا يف قضية الجنس ينص عىل وجوب تسهيل طرق التواصل 

الديانات األخرى«.  أمٌر غري موجوٍد يف  الحدود، وهو  أبعد  الجنيس الرشعي إىل 

ورغم خالفات املذهبني السني والشيعي، إل أنهم يسعيان بشكٍل عاٍم إىل تسهيل 

التعارف والتزاوج بني الذكور واإلناث عماًل بوصية محمٍد بتكثري املسلمني.

ويبدو املذهب الشيعي يف قضية الجنس وحقوق املرأة ل يقل عن نظريه السني، 

رمبا لرتباط هذا املذهب بفكرة خالفة األمئة من نسل فاطمة وزوجها عل بن أيب 

طالب. إّل أنه« ل يشرتط يف الزواج وجود شهود، ول يشرتط رضا والد الزوجة ول 

رضا والد الزوج أو حضورهم، بل يكفي التفاق بني املرأة والرجل لصياغة العقد 

الرشعي.مبا يعرف بزواج املتعة الذي تحرّمه السنة.

يف  السائد  النمط  هو  يكون  أن  متوقًعا  الزوجي،  الرتباط  يف  ثورٍي  تطوٍر  إىل 

املجتمعات اإلسالمية مستقباًل، وُعرّف هذا التطور باسم »زواج املتعة« الذي يقره 

رجال الدين الشيعة، حيث يكفي التفاق بني الرجل وبني املرأة لصياغة العقد 

البيع  نوع، وهو عملية  أي  إنشاء عقٍد مكتوٍب من  إىل  الحاجة  الرشعي دون 

والرشاء، حني يشرتي املرء شيئًا من السوق ول يحتاج أن يكتب مع البائع عقًدا، 

بل هو أمٌر متفٌق عليه بينهم«. 

كتاب أخطاء القرآن حيصر أكثر 
من ألفني ومخسمائة خطأ لغوي يف 
القرآن ويرتجم النص القرآني 
لثالث لغات ويقدمه ألول 
مرة بالرتتيب التارخيي الصحيح

متوفر اآلن جمانا على األنرتنت 
وعلى موقع أمازون 

األخطاء اللغوية يف
 القرآن الكريم 

goo.gl/ei2Jce
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عن الجنس خارج إطار الزواج، »َوَما َملََكْت أمَْيَانُُكْم«، أعرب عن اعتقاده وإميانه بأّن هناك نصوًصا وقتيًة ونصوًصا دامئًة، 

و«هذا النص قد نزل يف وقٍت عصيٍب بسبب الحروب، حيث تكاثر األرسى والسبايا، فكان لبد من حٍل ملشكلة الحرمان 

الجنيس لهذه األلوف من الجنسني.

املجد لآللهة:

من  مجموعٌة  بأنها  كمفهوٍم  األساطري،  =علم  امليثولوجيا  تُعرَّف 

الرسديات  من  قوالب  ضمن  البائدة  األمم  حكتها  التي  الخرافات 

التخيلية التي تتناسب مع العرص واملنطقة اللتني ُخلقت فيهم. 

لكنها أيًضا، وبصيغٍة أكرث عمًقا، تعّب بدقٍة عن ثقافة عرصها ومعارفه 

قربًا  األكرث  التاريخ  اكتشاف  دراستها  خالل  من  وميكننا  وقيمه)16(، 

من الحقيقة. مبعًنى آخر هي عاكسٌة ملجموعة األنظمة الجتمعية 

والثقافية السائدة، ومكثّفٌة لفلسفات الشعوب ومحاولتها الفكرية 

األوىل وتفسرياتها لظواهر الطبيعة غري املفرّسة علميًا.

ميكننا اعتبار امليثولوجيا إًذا مبثابة الرابط بني التاريخ الشخيص والتاريخ الجمعي للمجتمع الفرتايض الذي تخيّله سارد 

النص، كم يرى إريك فروم يف كتابه )اللغة املنسية(، وبالتايل يغدو التاريخ القديم وامليثولوجيا وجهني ليشٍء واحد، مم 

يجعلنا مضطرين لقراءتهم بشكٍل متكامٍل وإل غدت قراءتنا أليٍّ منهم عىل حدٍة منقوصًة. ورمبا كان وصف امليثولوجيا 

بأنها أشبه بـ: »حفريٌة حية«)17( هو شديد القرب من الحقيقة، ورغم أنها تأكل بعضها وتتناسخ وتتكرر إل أن لها تاريًخا 

حيًا ميكن قراءته يف تفاصيلها التكوينية.

بناًء عىل جملة األفكار السابقة كان البحث عن تفاصيل تخّص املومس يف امليثولوجيا جزًءا متكاماًل مع تاريخية فكرة 

البغاء. واستكمًل لذلك كان من الرضوري البحث يف امليثولوجيا باعتبارها تاريًخا والبحث يف التاريخ باعتباره ميثولوجيا، 

خصوًصا أن األخرية تكتنف حقائق ميكن أن نكتشفها بوضوٍح إذا ربطناها برشطها التاريخي.

16- القمني )سيد(: األسطورة والرتاث، املركز املرصي لبحوث الحضارة، ط3 القاهرة 1999، ص25.

17- املصدر نفسه. والصفحة نفسها.
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1- الربويب األنثوي:

يشّكل توالد امليثولوجيات من بعضها البعض السمة الغالبة التي من 

املمكن ملسها فيم يخّص عبادة األنثى يف الرشق القديم، وما نتج عنها 

أول  األنثى كانت  أن عبادة  من معتقداٍت وإجراءاٍت طقوسية. ذلك 

عبادٍة يف تاريخ الديانات الرشقية، وميكننا فهم املسألة من خالل التشابه 

املسيطرة،  األم  والطبيعة-  املرأة  بني  القدمية  الحضارات  ملسته  الذي 

حيث تتشاركان يف الخصب بالدرجة األوىل ومن ثم يف تشابه وظائف 

القمر  عبادة  تبدو  حيث  الطبيعة)18(،  وظائف  مع  البيولوجية  املرأة 

وعبادة الزهرة متشابهتني باعتبارهم معّبتني عن األنثى وخصائصها. 

عبادة األنثى، عىل سبيل املثال، كانت قامئًة باعتبارها ربة اللذة والحب 

امللحمة  منذ  نشأت  وقد  األحيان،  بعض  يف  الخصب  ورمبا  الشهواين، 

عرش  عىل  ترتبع  إينانا  الربة  كانت  حني  الرافدين  بالد  يف  السومرية 

اآللهة. واسم إينانا يعني سيدة السمء، حيث )إن( باللغة السومرية 

تعني السيدة و)آن( تعني السمء)19(. 

املتعة والفرح،  التي تحب  اللذة  العشق وملكة  بربٍة موازيٍة هي عشتار، ربة  العبادة  تلك  البابليون صياغة  أعاد  ثم 

حيث ارتبطت عبادتها بقيمٍة اجتمعيٍة دينية، ومهنٍة مثاليٍة إن صح التعبري، تتمثالن فيم ُسّمي: العاهرات املقدسات، 

راغٍب  لكل  املعابد  املومسات عملن عىل وهب أجسادهن يف  أولئك  العشتاريات)20(.  أي  باسم عشتاريتو  املعروفات 

كطقس عبادٍة مقدسة. مل يكن األمر وقتئٍذ مرتبطًا باإلثم بل عىل العكس كانت تلك املهنة األقدم مثار فخٍر ملمتهنتها، 

حتى أن البغايا املقدسات كن يُسمني يف بابل: الطاهرات اإللهيات. 

أولئك  الحّط من قدر  له نفسه  السائد إىل وضع عقاٍب صارٍم لكل من تسّول  الالهويت  بالقانون الجتمعي  مم حدا 

املقدسات)21(، أما لدى اآلشوريني فقد أضيف إىل صفات الربة عشتار صفًة أخرى فأصبحت ربة الحرب واللذة والحب 

والخصب، وذلك إذا أخذنا بعني العتبار طبيعة الشعب اآلشوري املحاِربة.

18- فراس السواح: لغز عشتار، دار الكندي للرتجمة والنرش ط3 1988.

19- كرمير)س(: طقوس الجنس املقّدس عند السومريني :ترجمة نهاد خياطة، ط2 دار عالء الدين، دمشق 1993.

20- األسطورة والرتاث، مرجع مذكور، ص75، وكذلك انظر لغز عشتار، مرجع مذكور.

21- املرجع السابق، الصفحة ذاتها.

إينانا
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مع الفتوحات البابلية واآلشورية رحلت عبادة األنثى مع الرافدين إىل سوريا، فأصبحت يف بالد كنعان باسم عنات، أو 

باللسان الكنعاين أنات مبعنى: األنوثة. أما يف فينيقيا )لبنان( شمًل فقد بقي اسمها اآلشوري إستار، ومن هناك عبت 

البحر مع التجارة الفينيقية إىل اليونان لتصبح أثينا أو أفروديت، وإىل روما باسم فينوس.

رمبا كان متجيد عبادة األنثى متزامًنا منذ بدئه مع سيطرة املجتمعات البطريركية عىل األرض، حيث مل يخضع البرش 

وحدهم لنزوات الربة بل الحيوان كذلك، حتى استطاعت أن تجّب اختصاصات سواها من املعبودات لدى السومريني 

واألكاديني واآلشوريني األوائل. وقد تكون معرفة أهل جزيرة العرب بعلوم مملك الرافدين وعباداتها قد أتت عن طريق 

الصابئة الذين وفدوا من بالد ما بني النهرين نحو الجزيرة، وقد وجد الباحثون مؤخرًا أن صابئة الجزيرة العربية هم عىل 

مذهب الكلدانيني القدماء)22(، هذا ما يفرّس لنا بشكٍل ما محاولت بعض األنرثوبولوجيني للتأكيد عىل أن الربة العزى 

هي إنانا – عشتار نفسها، ومنهم )فلهاوزن(، الذي يُعتب من أكرث املسترشقني املهتمني بعبادات أهل جزيرة العرب قبل 

اإلسالم، وقبله املؤرخ الروماين القديم بروكبيوس. 

يورد فلهاوزن أنه قد جاء يف كتابات إسحق اإلنطايك، يف القرن الخامس امليالدي، أن العرب كانوا يعبدون إلهًة تسمى 

بلتيس)23(، وهي الزهرة ذاتها أو العزى، حيث كان لها طوطم أو رمٌز تحمله العرب يف حروبها، وهي خاصيٌة تتفق مع 

خواص الزهرة عند أهل الرافدين. ومتثلت تلك العبادة أيًضا يف ثالوٍث ربويبٍّ أنثوي: الالت ومناة والعزى. وكان لقبائل 

عاد املندثرة، عىل سبيل املثال ل الحرص، أصناًما يعبدونها تسمى: صداء وبغاء وصمود، ولرمبا ظهرت لنا معاٍن واضحٌة 

لدللة األسمء: لنا صنٌم يقال له صمود يقابله صداء والبغاء)24(.

22- الحوت )محمد سليم(: طريق امليثولوجيا عند العرب، دار النهار، بريوت، ط2 1969، ص82.

23- األسطورة والرتاث، مرجع مذكور، ص85-86.

24- عبد الكريم )شوقي(: الفلكلور واألساطري العربية، دار ابن خلدون، بريوت 1978، ص 95.

25-فراس السواح , لغز عشتار، 

2- الثالوث املقدس:

هناك اختالفاٌت ينبغي أل يتم إغفالها بني طبيعة الخصوبة والولدة عند 

الربة- األنثى القدمية وبني املتعة الجنسية والعذرية. أي أن فكرة املتعة 

بالرضورة  تكن  مل  يهبنها،  املقدسات  املومسات  كانت  التي  الجنسية، 

مرتبطًة بكون املومس أًما. ففي قيامة أدونيس- متوز ويف مختلف مناطق 

البغاء، كطقس خصوبٍة جمعي، ومن  النساء ممرسة  الرشق كان عىل 

كانت تقبل من البابليات عىل سبيل املثال بحلق شعرها كانت تُعفى من 

لوحة طينية من بابل، حوايل القرن 2 ق.م.ممرسة البغاء اإللزامي، أي أنها كانت تُقّدم شعرها نيابًة عن جسدها)25(.
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غريبًا. يضاجعن  يك  حياتهن  يف  واحدٍة  ملرٍة  ولو  عشتار  معبد  إىل  يذهنب  أن  عليهن  كان  فقد  اآلشوريات  أما    

و يورد )هريودوت( يف أحد املقاطع: وبني هؤلء القوم )البابليني( عادٌة مخجلٌة خالصتها أن من واجب كل امرأٍة يف هذا 

البلد أن تذهب مرًة يف حياتها إىل معبد عشتاروت فتُّسلم نفسها هناك إىل رجل غريب، وعليها الذهاب مع أول رجٍل 

غريٍب يلقي إليها بقطعة الفضة، وعندما تضطجع معه تكون قد أّدت واجبها نحو السيدة )عشرتوت( فتعود إىل بيتها 

بحيث يغدو من املستحيل إغراؤها باملال أو بغريه)26(. 

أما القطعة النقدية تلك فتبقى يف املعبد كقرباٍن لآللهة. إل أن جان بوتريو)27( يرى أن هريودوت كان خاطئًا يف كتابه: 

تواريخ، وبأنه ليس هناك أي أثٍر للعرف القائل مبمرسة جميع نساء البلد للبغاء مرًة عىل األقل. 

لكن امليثولوجيا عملت عىل توثيق اغتصاب امللك جلجامش للنساء، والعذراوات منهن عىل وجه الخصوص، ويعتقد 

فراس السواح أن مدينة أور رمبا تكون قد ُعرفت كبعض حضارات رشق املتوسط حق الليلة األوىل)28( وذلك قبل أن 

ينشغل جلجامش بوهم الخلود وبناء التحصينات والجيوش املقاتلة.

أما يف مرص القدمية، وحتى أوائل العرص امليالدي، فقد كانت 

تلك  وظائفهن  يلزمن  النبيلة  األرُس  من  الجميالت  الفتيات 

املعابد(، وبعد املراهقة  البغاء يف  حتى يراهقن )ويقصد بها 

 كن يتزوجن، وكانت تقام لهن طقوس الحداد كأنهن منَت)29(.
يف السياق ذاته يوثّق ول ديورانت يف موسوعته قصة الحضارة: 

»أن أفضل قربان كان يقدم للزهرة هو بكارة األنثى. ومل تكن 

التضحية بالبكارة يف الهياكل عماًل يُتقرب به من الربة عشرتوت 

فحسب بل كان فوق ذلك مشاركًة لها يف التهتك الذي يُرجى 

منه أن يُوحى إىل األرض إيحاًء قويًا ل تستطيع مقاومته، وأن 

يضمن تكاثر النبات والحيوان واإلنسان«)30(.

26- كنعان جورجي : تاريخ الله، الندوة الكنعانية،1995

27- جان بوتريو : بابل والكتاب املقدس، محاوراٌت مع: إيلني مونساكريه، ترجمة روز مخلوف، دار كنعان، دمشق 2000، ص212.

28- فراس السواح : ملحمة جلجمش، دار عالء الدين، بريوت- لبنان 2016.

29- جيمس فريزر : أدونيس أو متوز، ترجمة: جبا ابراهيم جبا، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط2 1979، ص71.

30- ول ديورانت : قصة الحضارة، ترجمة: محمد بدران، اإلدارة الثثقافية بالجامعة العربية، القاهرة ط3 1961 املجلد األول.
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يف محاولٍة لتفكيٍك الفكرة فقد كانت متثّل قيمًة أساسيًة هي عدم ملكية رجٍل واحٍد لجسد املرأة. األمر ذاته يوصلنا 

إىل ممرسٍة كانت سائدًة هي حق التفخذ، أو افرتاع الليلة األوىل، وهي رضورة فّض بكارة العروس من ِقبل غريٍب قبل 

زوجها، ثم فيم بعد أضحت حق السيد املالك يف التمتع بأي عروٍس ضمن ملكه يف ليلة العرس. 

ورمبا كان ذلك مندرًجا ضمن فكرة أن املجتمع يريد إفهام الزوج بأن زوجته ليست ملكيًة له وحده، وأن البكارة، كم 

أورد ديورانت آنًفا، قرباٌن ربايٌن لآللهة األنثى، عىل الرغم من أن تلك املمرسة استمرت بعد نهاية العرص املرتيريك بزمٍن 

طويٍل حتى أن حق التفخذ ظل مبًرا يف بعض اإلقطاعيات وامللكيات حتى نهايات القرن الثامن عرش)31(.

رغم كل ما سبق فإن ترابط فكرة األم -املومس كانت مطروحًة، حتى أن هناك الكثري من ربات الخصب كن يُعتبن 

مومسات، وميارسن شعائر عباداتهن يف املعابد عىل هذا األساس. ويف ميثولوجيا مرص القدمية الربة إيزيس، وهي ركٌن 

امرأٌة سمويٌة ترمز لكل ما هو  األم واملومس مًعا، فهي  إيزيس- حدد، فكرة  أوزيريس-  املقدس:  الثالوث  أركان  من 

نسوي، وكذلك هي عذراء أتت بابنها )حدد( دون زواج، وهي مومٌس فاتنٌة يف النهاية)32(، ويف الفكرة ذاتها يرى فراس 

السواح أن لقب الربة عشتار كان العذراء والعذرية جوهرها: 

»عىل الرغم من أنها ترمز للجنس والحب واإلخصاب فهذا الجوهر الذي ل يبدده لقاٌء عابٌر ول حمٌل ول ولدة، وتبقى 

عذريتها رغم إخصابها األبدي الذي ل ميسه عرٌض زائل«)33(.

وهي يف صفتها األرقى، إضافًة إىل صفاتها السابقة، معلمٌة للمتعة الجنسية: »هي التي بنفختها البارعة، تخرتق الدم 

والروح لتمرس عىل النسل تأثريها الخفي. عب السموات، وعب األرضني، وعب البحر األسمى، شقت طريًقا ل تتوقف عن 

إغراقه ببذور الحياة، وبناًء عىل أمرها، تعلّم العامل كيف يتوالد«)34(. 

فنون  تُعلِّم  األنثى  الربة  أن  فكرة  القدمية  امليثولوجيات  من  والبابلية وغريها  السومرية  امليثولوجيا  متكرًرا يف  ويبدو 

الحب والخصب للناس الفانني. ومن املعروف كيف بعثت الربة عشتار مبومس فاتنٍة ومجّربٍة لتهذب وحشية أنكيدو يف 

ملحمة جلجامش، حيث علّمته وظيفة املرأة وجعلته يقع يف حبها)35(، لكن ربات اللذة يف النهاية كن مرتبطاٍت بشكٍل 

 Uterus مبعنى رحم Ush-tar من األشكال بالخصوبة الكونية، فأفروديت تعني البطن، واسم عشتار من ذات الكلمة

 L’Uterus مبعنى مقّدس، وهي عىل األخص عبارٌة تعني الخصوبة، وبصورٍة خاصٍة أكرث الرحم Q.D.SH والجذر السامي
قدس األقداس من املرأة واملعبد الداخل من الهيكل)36(

31- فيليب كامبي : العشق الجنيس واملقدس، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار الحصاد، دمشق 1992 ص31.

32- سيد القمني : أوزيريس وعقيدة الخلود يف مرص القدمية، دار الفكر، القاهرة، ط1 1988.

33- فراس السواح : مغامرة العقل األول، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط1 1976 والطبعة الالحقة الصادرة عن دار الكلمة، بريوت 1980، ص247.

34- العشق الجنيس واملقدس، املرجع املذكور، ص22.

35- أسطورة جلجامش، املرجع املذكور.

36- العشق الجنيس واملقدس، مرجع مذكور، ص120
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3- املجد للجنس:

الحب واللذة  الجزء األسايس من عبادة ربات 

آنًفا،  قلنا  كم  املقّدس،  البغاء  كان  والخصب 

ارتبطت  فيها  مورس  التي  املعابد  أن  حتى 

مردوخ  الحب:  وربات  ألرباب  وفاًء  بالنذور 

وعشتار يف بابل، وآمون يف قرص حرميه يف طيبة 

املال  جنوا  كلهم  وغريهم،  أورشليم  يف  ويهوه 

من وراء ممرسة البغاء، فقد كان أشبه بوظيفٍة 

دينيٍة منها بأي يشٍء آخر)37(.

بالنسبة لجيمس فريزر فإن الدالة الكبى عىل كون البغاء وظيفًة دينيًة أكرث منها وظيفًة اجتمعيًة هو ممرسة النساء 

املتزوجات للبغاء املقدس، وذلك يف هيليوبوليس بعلبك ويف بابل وبيبلوس. ويقول حرزيا: إن صبايا اليهود املتزوجات 

كن يزنني يف الهياكل املشيّدة عىل قمم التالل، يف ظالل أشجار السنديان والحور، ول يذكر أن العذارى يشرتكن يف حفالت 

الفجور هذه)38(.

ويف أسفار التثنية، األحبار، امللوك األول نرى أن إرسائيل قد مارست طقوس الزنا املقدس: تحت كل شجرة خرضاء)39(.

م لإلله كحقٍّ من حقوقه، إذ  البلدان املحيطة، فقد كانت تُقدَّ البغايا املقدسات يف فلسطني، كم غريها من  أما أجور 

كان يفرض الجزية عىل النساء والرجال وعىل القطعان والحقول. يخبنا التلمود البابل أنه كان يف الهيكل بغايا وبغاٌة 

مكرَّسني للطقوس الدينية ولخدمة يهوه، الذكور يُسمون بالعبانية قادش واإلناث قادشاه، حيث تجلب املتع الجنسية 

التي يوفرونها للقادمني دخاًل للقيام بواجبات الهيكل.

وقودشيم أو قادوش قد تعني أيًضا لواطيني كانوا يقومون بالعمل ذاته. من املفرّس اليوم أن يتم ذم املوضوع سواٌء يف 

التوراة أو تفسرياتها التلمود البابل والتلمود األورشاميي، لكن من املفيد معرفة أن كلمة قادش العبانية كانت تعني: 

املقّدس. أما حني تبدأ األنظمة األمومية بالنحسار، يف فرتٍة زمنيٍة لحقة، فسيتم تحريم إدخال املال من البغاء إىل املعابد. 

ويرى )جيمس فريزر( : »أن الرجال املقدسني يف هيكل أورشليم أيام اململكة اليهودية عملوا عىل حظر إدخال أجور 

البغاء إىل بيت الله، ويبدو من الواضح أن اإلجراء كان موجًها ضد عادة متبعة« )40(.

37- العشق الجنيس واملقدس، مرجع مذكور، ص35.

38- أدونيس أو متوز، مرجع مذكور، ص 22

39- سفر التثنية.29، إصحاح 11ج 2.

40- أدونيس ومتور، مرجع مذكور، ص 60 وص -70 71
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أن  ذاتها،  للفكرة  خدمٍة  يف  )هريودوت(  هروي 

الفرعون شيوبث دفع ابنته »حنوت سن« إىل البغاء 

يف أرض مرص القدمية، وذلك ليك تجمع له األموال 

الالزمة لدفع أجور عمل األهرام. 

و»حنوت سن« التي فّكرت أن ترتك لألجيال القادمة 

إرثًا منها طلبت إضافًة إىل الثمن املطلوب من ِقبل 

والدها، أن يقّدم كل رجٍل يعارشها حجرًا، وبواسطة 

تلك الحجارة املتزايدة شيّدت هرًما صغريًا وسط مجموعة األهرامات الثالثة)41(.

ذاك الهرم غري موجوٍد اآلن، لكن وجوده الفيزيايئ ليس هو املهم بل الفكرة التي تؤدي إىل أن البغاء مورس من أجل 

امللكية أيًضا وليس كطقٍس للعبادة فحسب أو وفاًء للّذة املقدسة.

4-  عرب الجنس:

أما يف الجزيرة العربية قبل اإلسالم فكان ميكن ملجموعٍة من الرجال 

أن يتشاركوا يف الزواج من امرأة، حيث تضع علًم عىل باب خيمتها 

للدللة عىل رغبتها املقدسة، ويعارشونها حتى تحبل وتلد، ثم تنتقي 

املرأة الزوج الذي تريده لتتزوجه، وينبغي عليه أن يخضع لرغبتها 

وانتقائها. 

لكن مثة معلومًة رمبا عملت عىل إثارة بعض األسئلة لدينا وهي أن 

جذر كلمة قحبٍة يف اللغة العربية، والتي ل تعني اليوم سوى الفاجرة 

الفاسدة أو البغي، آٍت من سعل ومبصدرها سعال، ورمبا كان املعنى 

مرتبطًا بأنه كان عىل الرجل الجاهل الراغب يف معارشة املرأة أن يسعل 

عىل باب خيمتها قبل الدخول للدللة عىل حضوره، ثم ُحرّف معنى 

 الكلمة من ضمن كثريٍ من التحريفات املضادة للمرأة وطقوسها قَباًل.

حكاية الربات املقدسات حني ينقلنب إىل فاجرات.

41- السواح )فراس(: مغامرة العقل األول، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط1 1976 والطبعة الالحقة الصادرة عن دار الكلمة، بريوت 1980، ص39.
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5- امللك الباغي:

ذات  طقسيٍة  حفالٍت  إقامة  عن  رواياٌت  القدمية  األساطري  معظم  يف 

الجمعّي،  الجنس  الشعوب ومنها حفالت  تلك  استثنائيٍة عند  أهميٍة 

حيث كانت معارشة الباغية الكاهنة تعتب قّوًة ما بعدها قّوًة. 

السنة  أيّام  أّول  امليثولوجيا اآلشورية، مثاًل ففي  األمر يبدو واضًحا يف 

إذا  إل  يستعيده  ول  عرشه،  عن  يتنازل  أن  امللك  عىل  كان  اآلشورية 

نام يف فراش إنانا الكاهنة- البغي املقّدسة، ويف تّل أسمرا)42( ُوجدت 

متاثيل لقراِن امللك مع الربّة الذي قد يصل إىل ما ميكن تسميته الزواج 

قليٍل متظهراته يف  بعد  تاريخيًا، وسرنى  أثبت وجوده  والذي  املقّدس 

يف  أخرى  جهٍة  ومن  الثالثة  األلف  نهاية  يف  أور  مدينة  يف  األسطورة، 

مدينة نينوى يف الربع الثاين من األلف األوىل. 

يف الحالة األوىل كان الحتفال مُيثّل بواقعية، فامللك -ممثّل الرّب- ينام مع الكاهنة -ممثّلة الربّة-، ويتّم كّل ذلك مع 

أغنيات حبٍّ مؤثّرٍة أُلّفت من أجل العيد. أّما يف نينوى فيُجلب متثال اإلله ليسرتيح يف غرفة املعبد فوق رسير الزفاف 

يف  حيوانيٍة  وأحيانًا  برشيٍة  بدائل  يف  دوًما  ممثلًة  كانت  اآللهة  أّن  ذلك  الليل.  طيلة  مًعا  ويرتكان  الربّة  متثال  بجانب 

متظهراتها الطوطمية أو يف متاثيلها التي تؤّمن الحضور الحقيقّي لتلك اآللهة. 

وقد ُوجدت حول املعابد اآلشورية مجموعة متاثيل صغريٍة لنساٍء عارياٍت ذوات فروٍج ناتئة، صّنفها علمء اآلثار كربّات 

أّمهات، ومع ذلك تسمح كرثتها بافرتاض أنّها كانت متثّل مؤمناٍت بسيطاٍت خاضعاٍت للبغاء الطقويّس.

من املمكن كذلك مقارنة طقوس الزواج املذكورة يف السفر نشيد اإلنشاد)43( يف كتاب التوراة، واملنسوب للملك سليمن، 

مع طقس عشتار املسّمى الزواج املقّدس، بني امللك والكاهنة الكبى للبغايا املقّدسات. 

ويبدو نشيد اإلنشاد الذي تنضح محتوياته بالغزل املكشوف والبديع غري متناسٍب البتّة مع طبيعة التوراة عموًما وتزّمتها 

الواضح، مّم يجعل الفكرة القائلة بنسبه إىل ميثولوجيات املنطقة أمرًا منطقيًا.

42- جنوب العراق

43- تم إدراجه يف التوراة يف القرن الخامس قبل امليالد من ِقبل الكاهن الشهري عزرا بعد عودة اليهود إىل أورشليم من السبي البابل، وينسب تألفيه تقليديا إىل امللك سليمن يف 

القرن العارش قبل امليالد، وهذا الرأي اليوم مل يعد جازًما يف كال الالهوتني اليهودي واملسيحي، حيث بات مقبوًل احتمل أن يكون مؤلف النص- أو باألصح شاعر السفر- شخًصا 

آخر كتبه لسليمن أو عن سليمن، وليس محتًم أن يكون هذا قد تم يف القرن العارش قبل امليالد.
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6- اللواطة املقدسة:

كم بدا فإّن البغاء املقدس مل يكن يتعلّق بالجنس واللّذة فقط، فاملشاركة الحاصلة مع األلوهة ميكن أن تكون مبتعدًة 

عن الحساسية الجنسية ابتعاد تناول القربان عن الجوع. 

ففي الرُّقُِم الّسومرية مُتثّل الربّة إينانا البغي املقّدسة باعتبارها سيّدة الدافع الجنيّس، وتحمل كّل كاهناتها اللقب ذاته.  

وتقود اإللهة ننشوبور)44(، وزيرة إنانا، امللك السومري إىل حضن عروسه ملتمسًة منها أن تبارك له بكل ما يلزم ليك يكون 

حكمه سعيًدا: سلطٌة سياسيٌة قويٌة عىل بالد سومر وما جاورها، إنتاجيٌة يف الرتبة وخصوبٌة يف الرحم.

استكمًل للفكرة ويف مقالٍة بعنوان: يهوه اإلله الزاين الذي أصبح روحانيًا كتبها والرت َرينهولد دي ل توّري، يكتب الباحث 

عن البغاء الطقيس يف بالد ما بني النهرين فيقول: 

»إّن البغايا مذكوراٌت برفقة مجموعاٍت مختلفٍة من النساء املرتبطات لدرجٍة ما بنشاطاٍت دينية. يبدو أّن إنانا/عشتار قد 

 قُّدمت كإلهٍة حاميٍة للبغايا. تشري اإللهة إىل نفسها كبغيٍّ يف األغاين الطقسية، ويُستعار مصطلح حانة لتسمية معبدها«.

يف ذلك العرص الذي كانت فيه اآللهة متارس الحّب والجنس املتهتّك كان األمر مبثابة مّبٍر للبرش يك يعيشوا كم تعيش 

اآللهة، أي أّن غراميات اآللهة كانت عاكسًة للسلوك السيسيولوجي واإليرويس البرشّي، فلم تكن فكرة الذنب والخطيئة 

قد اخرُتعت بعد، وهذا ل يعني بحاٍل أنّها كانت حياًة بدون أخالٍق لكنها كانت حياًة بدون إثٍم حتّى مجيء األديان 

السموية. 

والدليل عىل ذلك أّن بعض البغايا املقّدسات وصلن إىل أعىل املراتب السياسية حيث استمتع اإلسكندر املقدوين بهّن 

وساعد بعضهّن عىل ارتقاء العروش، من أمثال أكهاتوسليا Aghathocleia ووبيليستيكهيه اللتني حكمتا عرش مرص.

ومل يكن األمر بعيًدا عن ذلك يف الجزيرة العربية قبل مجيء اإلسالم، ف إساف بن يعىل ونائلة بنت زيد املعبودان 

الشهريان مارسا الزنا املقدس داخل الكعبة، بحسب املشهور من املرويات العربية واإلسالمية، فمسخهم الله صنمني. 

لكّن إساف ونائلة كانا صنمني مقّدسني، حيث إساف املعبود الذكر املقيم عىل جبل الصفا ونائلة املعبودة األنثى عىل 

أيًضا  القدامى لذلك الحّب املقرتن بلّذة الجسد بني الشابنّي عومل الجبالن  جبل املروة، وكدللٍة عىل تقديس العرب 

كمكانني مقّدسني يسعى الجاهليون بينهم يف سبعة أشواٍط ويتمّسحون بهم. 

44- ننشوبور، ـنينشوبار، نينكوبورا أو نينسوبور، كانت سوكال أو الثانية يف القيادة لإللهة إنانا يف األساطري السومرية اسمها يعني »ملكة الرشق« يف السومرية القدمية. مثل 

الكثري من ايريس أو هريميز يف األساطري اليونانية يف وقٍت لحق، خدمت نينشوبور مبثابة رسوٍل لآللهة األخرى.

رافقت نينشوبور إنانا كخادمٍة وصديقٍة طوال إنجازات إنانا املتعددة. وقد ساعدت إنانا عىل محاربة شياطني إنيك بعد رسقة إنانا للـميس. ويف وقٍت لحق، عندما حورصت إنانا 

يف العامل السفل، كانت نينشوبور تتوّسل إىل إنيك إلطالق رساح سيدتها.
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عبادة إساف ونائلة، عىل عكس ما ترّسخ فيم بعد، عبادٌة جنسيٌة مقّدسٌة سادت يف شبه جزيرة العربية. وسيّد القمني 

يذكر لنا عدة عالماٍت عىل وجود عباداٍت مشابهٍة يف املنطقة)45(.

حاول الكثري من األنرثوبولوجيني أن يبيّنوا الفروقات الحاصلة يف األساطري عىل مدار أزمنة تدوينها، األمر الذي عكس تأثري 

األنظمة السيسيولوجية والثيولوجية والقتصادية وحتى السياسية عليها. 

ورمبا استطعنا نظريًا تقسيم األسطورة إىل قسمني: مرتيريك وبطريريك.

واعتمًدا عىل هذا التقسيم سنالحظ تّغريًا واضًحا، ومتدرًّجا بالتأكيد، يف مكانة املومس يف امليثولوجيا، الفكرة التي تتعلق 

بشكٍل وثيٍق مبكانة املرأة عموًما. ففي امليثولوجيات البدئية، حني مل تكن فاعلية الرجل يف عملية الخلق معروفًة بشكٍل 

علميٍّ دقيق، كان الخلق منوطًا باألنثى فحسب، باإلضافة إىل ظروف التجمعات البرشية التي مل تكن قد عملت عىل 

بناء الدول الكبى وبالتايل مل يكن تفّوق القوة الذكورية وسيطرتها عىل القوى الطبيعية -ممثلة األنوثة- قد ساد بعد.

لكن تلك الفرتة الذهبية لألنوثة انقلبت حني راح دور الذكر يتوّضح يف عملية الخصب. 

وأىت بالتايل مفهوم املِلكية الخاصة املرتافق مع بناء الدول العسكرية والعروش البطريركية، والسريورة املنطقية لذلك من 

جيوٍش وحروٍب لحمية تلك الدول، وذلك منذ بداية الكتابة املسمرية حوايل 3200 ق.م.

7- ساقطٌة فاجرة:

 انقلبت القيم املجتمعية بالتوازي مع تلك التغيريات لجهة تقديس الذكر ونشوء العبادة القضيبية باملقابل، ومنها عبادة 

باخوس التي ُوجدت يف سورية. 

وانحرست ممرسات اللواطة املقدسة حني صار يناط بالذكر قيمًة دينيًة، ومل يعد معنى القضيب مقترًصا عىل الناحية 

الجنسية بل أضحى رمزًا للرجولة العليا وتجسيًدا لفضيلة الرجل. 

وتبدو امللحمة البابلية اإلينوما إيليش ممثّلًة ومكثفًة لكل تلك التحولت، حيث يقوم اإلله الذكر مردوك بقتل اإللهة 

األنثى تعامة )الربّة -األم(، ثم يقوم وحده بالخلق ورمبا كانت هناك دللٌت لربط زمن كتابتها املقّدر مبجيء حمورايب 

إىل عرش بابل وبسط سيطرته عىل معظم املدن املجاورة ليخِضعها لثقافته الجديدة التي أطلق عليها: ثقافة »األدنون 

واألعلون«، 

45- املرجع اسابق نفسه.
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حيث ميّز حمورايب البغايا املقّدسات يف بابل يف طبقات، وانتهى ليقّرر إمكانية زواجهّن، بعد أن كان محرًّما عليهن قباًل، 

وكان عليهّن تحت قانونه أن يتزّوجن من آشوريني فحسب، وأن يبقني محّجباٍت يف الشوارع. 

اإلجحاف والذّل اللذان مورسا عىل العاهرات املقّدسات أيام الدولة البابلية وصل إىل درجة أّن الكاهنة الكبى، التي 

توجد عىل رأس بغايا بابل -تلك التي أمضت الليايل يف الغرفة الزوجية عىل قّمة الزيقورة- يجب أّل تكون لها ذريّة، 

حسب رشائع حمورايب.

صارت املرأة ِملًكا من أمالك الرجل، كاألرض والسالح والحيوانات. 

البغاء أرذل الرذائل عىل الرغم من بقاء بعض املمرسات املتعلقة به حتى وقٍت متأّخر. كم ُجرّدت املرأة من لواء العلم 

واللذة والحّب،  الجنس  فنون  تلقني  التي تعمل عىل  تلك  العلم، ومنهّن  الكاهنة، حاملة  املرأة  لنبذ  الدعوات  وكرثت 

باعتبار أّن العلم صار حكرًا عىل الكهنوت الذكورّي. 

املعرفة أضحت إمثًا وكرثت األمثلة يف امليثولوجيا التي تُحّمل املرأة )العارفة( مسؤولية الخراب واملوت، كم حّملت كّل 

األديان اإلبراهمية حّواء مسؤولية طرد آدم من الفردوس بسبب معرفتها، وليس بخوف ارتباط املعرفة هنا بالكشف 

الجنيّس والطالع عىل لّذة الجسد.

يبدو التحّول الذي تحّدثت عنه واضًحا يف أسطورة الربّة ليليت، وهي 

ربة املهد والزوجة األوىل آلدم قبل حواء، والتي مل تُخلق من ضلعه بل 

معها  سارقًة  حريتها  عىل  حفاظًا  الجنة  من  وهربت  الطني،  من  مثله 

مفتاح الفردوس. 

بعد  فيم  استُبدلت  والتي  للرجل  املساوية  القوية  املرأة  هي  ليليت 

مع  املنقلبة  امليثولوجيات  عملت  ثم  حواء.  التابعة:  املطيعة  باملرأة 

الرشط التاريخي البطريريك إىل تشويه صورة ليليت وسمعتها. 

إىل  للمهد  ربٍّة  رؤوم  وأّم  مقّدسٍة  ومومس  للجمل  ربٍة  من  فتحّولت 

ساقطٍة فاجرٍة ورشيرٍة تغوي الرجال يف الخرائب لتضاجعهم ثّم تقتلهم 

لياًل. 

كم تحّولت إىل ساحرٍة شمطاء تخنق األطفال يف املهود، لتضحي ميدوسا 

بشعرها من األفاعي السامة إحدى نسخ ليليت املتأّخرة، كم صار يطلق 

عليها ساحرة الليل القميئة واملومس املشؤومة وما إىل ذلك.
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هذا النقالب يف النظرة إىل غواية األنوثة وقدسيتها، التي كانت مرتبطًة بشكٍل ما مع تقديس املومس، يبدو واضًحا أيًضا 

يف أسطورة جلجامش، التي تُعتب مع اإلينوما إيليش من أنصع األمثلة عىل سيطرة الثقافة الذكورية يف الرشق القديم، 

حيث يرفض امللك جلجامش القرتان بالربّة عشتار، بعد أن كان القرتان بها غاية أّي ملك، ويشتمها طاعًنا يف رشفها حيث 

يقول: تعايل أفضح لك حكايا عشاقك.

فيم يقوم إيرا إله الطاعون واألوبئة الفتاكة البابل، يف حدٍث داّل، بتدمري بابل والقضاء عىل سكانها، ثم ينتقل إىل مدينة 

إيريك مدينة البغايا املقّدسات والغلمن واملخصيني واللواطيني حيث معبد عشتار مبا فيه من مخنثني نالت الربّة من 

رجولتهم فيهدم املدينة ومعابدها.

مع الزمن صار اسم املومس مرتبطًا باملوت بعد أن كان يهب الحياة، ألّن منّي الذكر املقدس، الذي صار نسب األولد 

عائًدا إليه، لن يُحفظ يف رحم مومس، وبالتايل أضحى اسمها مرتبطًا بالعقم أيًضا بعد أن كان رمزًا للخصب والحب، 

فالذكر املسيطر لن يرىض مبستودٍع لخلق أولده غري مملوٍك له بالكامل!! 

ويف املؤسسات البطريريكية صارت املحرّمات والعقوبات تزداد شيئًا فشيئًا يف ظّل ذلك النقالب الدينّي املتدرج ولكن 

شديد الراديكالية، وكان عىل املظهر الديني األخري من امللكية الجمعية للنساء أن يزول تباًعا. فيُمنع يف ِسفر التثنية 

إدخال أجرة زانيٍة ول مثن كلٍب لواطيٍّ إىل بيت الرّب إلهك عن نذٍر ما ألن كليهم رجٌس لدى الرّب إلهك.

الخاتـــــــــمة:

بنهاية العامل القديم انتهى األمر إىل عدم افرتاض سوى أسباٍب دنيويٍة للبغاء مرتبطًة بشكٍل وثيٍق بالنحطاط األخالقي 

والفجور والنحالل التي أخذت األديان اإلبراهمية عىل عاتقها تطهري البرشية اآلمثة منها.

كانت مثّة فكرٌة جديرٌة بالقول اصطدمت بها أثناء البحث، رمبا استطعت إنهاءه بها، هي معلومٌة غريبٌة قد تُقنعنا بأّن 

الحياة البرشية ما هي إل ذاكرٌة متوالدٌة متوالية، والفكرة تتمثل يف قيام بعض الجمعات الرسية الحديثة اليوم بالعودة 

إىل خلق فكرة البغاء املقّدس، كأّن املومس املقّدسة تستيقظ من جديد، مثل جمعة الحّد الثالث للتثليث

 Troisieme Germe de la trinite التي راحت تطبّق قداًسا ذهبيًا بطريقٍة خاصٍة نسبيًا، حيث تأخذ كاهنٌة للحّب 

فيه دور بغيٍّ مقدسة. 

وسأكتفي بإيراد جزٍء من معتقدهم كدللٍة عىل قربه من فكرة البغاء قدميًا، حيث يرون بأّن تلك البغي املقدسة ل تُقّدم فرجها 

من أجل لذتها األنانية، ول من أجل إشباع هًوى دينء، ول بهدف تلذٍذ عابر، وإمنا كصالٍة وكتقدمٍة لتحقيق املثل األعىل.
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قرابة العرشة مليون مشاهدة

أحمد سعد زايد
قناة أحمد سعد زايد عىل اليوتيوب هي قناة معنية بالتنوير الفكري والثقايف وهي محاولة للتفك  املوضوعي العقال  مًعا. 

وتجدون فيها العديد من السالسل ومنها:  

ألف باء فلسفة لتبسيط املعرفة الفلسفية  

تاريخ الحضارة العربية االسالمية 

سلسلة تعريفية برموز فكرية عربية وغربية 

 كاملعري والرازي وأرسطو وماركس وراسل 

سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم 

سلسة تطور تاريخ اإليديولوجيات السياسية والفلسفات 

وغ  ذلك كث  من محارضات ومقابالت لرموز فكرية فالقناة بها أك  من 700 محارضة، وهي جهد طويل ومتواضع من العمل 

 الثقايف ومحاولة نرش الوعي والعقالنية والعلمية قدر املستطاع للمتحدث  بالعربية. 

للتواصل معنا عىل صفحة القناة عىل الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/aszayedtv

صفحة أحمد سعد زايد الشخصية: 
https://www.facebook.com/ahmedsaadzayed

https://www.paypal.me/ahmedsaadzayed/100 https://www.patreon.com/ahmedzayedلدعم القناة: 

قرابة 10 مليون مشاهدة
و70 ألف مشترك

اشترك اآلن

https://www.youtube.com/c/ahmedzayedchannel

في قناتنا على اليوتيوب

51



الرصاصة األخرية يف 

نعش اإلله األخري!

راوند دلعو

ما هو الله؟ ما طبيعته؟ من أين أتينا؟ وإىل أين سنذهب؟ 

هذه القصة امللحمية ستجيب بوضوحٍ وتشويٍق عن هذه األسئلة يف ضوء 

العلم والفلسفة. أمتنى ألحبايئ قراءًة ممتعة. 

 راوند
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الرصاصة األخرية 
يف نعش اإلله األخري!

كان يا ما كان يف قديم الزمان، قصٌة من سالف العرص واألوان، ونَايِئَ البُعِد ِمن أقايص املكان. حتّى كان! 

كان هناك شاٌب مفعٌم بالحيوية والعنفوان، يتنّقل من بستاٍن إىل بستان، يسكن الباري والَفال بال عنوان، يعشق اصطياد 

ُض الجبوت بالسالسل واألقفاص! اآللهة واألنبياء والُكّهان، إذ كان يصطاد اآللهة بأقالم الرصاص، ويروِّ

فكان كلّم سمع بوجود إلٍه أو نبيٍّ ذهب إىل الغابة وأعّد له كميًنا ُمحكًم من الحجج املنطقية واألدلة العقالنية، ثم 

كََمَن له وترّصد به، فإذا ما دخل اإللُه أو النبي يف مداه البرصي التقف قلًم رصاصيًا من كِنانِته الفكرية؛ ثم راح يَزُِن 

ْمِت بدقٍة متناهية. ويضبط زاوية السَّ

ثم هووووب! يُطلق قلمه الرصايص الّسام فيصيب اإلله مبقاٍل عقالينٍّ يف القلب، أو نقٍد منطقيٍّ يف الجبهة، أو بحٍث 

استدليلٍّ يف الصدر، أو كتاٍب تنويريٍّ يف العنق! ليهوي اإلله أو النبي ذبيًحا ساقطًا يف واٍد سحيٍق من التناقض والتهافت 

والخرافة والبطالن...

وكان كلّم اصطاد إلًها أو نبيًا قيّده بسالسل من منطٍق عقالينٍّ رصني، وَحبََسُه يف قفٍص مع أقرانه من العفاريت والجن 

املالعني. ثم ألقى به جثًة هامدًة بال صوٍت ول رنني، 

يف وادي اآللهة واملجانني، حيث ترتاكم جثث األنبياء 

واألوثان واألساطري والخرافات والتََناننِْي.

العيش  وإدمان  الحروف  معاقرة  من  سنواٍت  وبعد 

التأليف والتحقيق  الكتب والرّفوف، ثم احرتاف  بني 

التي  الفكرية  الّشغوف، وابتكار الرصاصات  والبحث 

انترص  والرّصوف.  بالكلمت  واآللهة  األنبياء  تقتل 

صياد اآللهة بسالحه الوحيد املتمثل بقلمه الرّصايص 

عىل جميع األنبياء واآللهة الزائفة الذين صادفهم يف 

حياته. فصار مشهوًرا يف املأل األعىل ببصريته الصائبة 

وأقالمه الرصاصية الّسامة الثاقبة. إىل أن أصبح اسم 

والجن  اآللهة  عوالِم  يف  للرعب  مثريًا  اآللهة(  )صياد 

والعفاريت، وكل العوامل الخرافية، والروايات والقصص 

األسطورية، الفضائية منها واملائية.
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الرصاصة األخرية 
يف نعش اإلله األخري!

، مرتصًدا مرور أي  ها هو الصياد العبقري جالًسا يف قُمرَتِه الفلكية، ممتِشًقا قلمه الرصايص ِبحزٍم عقالينٍّ وهدوٍء شاعريٍّ

إله يف سمء الفكر، محتسيًا كأًسا من النبيذ الَحي الِبْكر، ُمطاًل عىل الوادي امللِء بجثث اآللهة املتعفنة التي اصطادها، 

والجيف الفلسفية املتفّسخة التي اغتالها، واألديان النتنة املُتحلِّلَة التي اجتَالَها. 

ولو تراه ُمْمتَِشًقا قلمه الذي ينفث دخانًا من نور، كشًفا للناس طريق العلم والتحرر والعقالنية والرّسور.

ها هو يُِشعُّ تحرًرا وعقالنية، ونوًرا ييضء العامل كله بأبحاثه وكتبه ومقالته الّنورانية. ها هو وقد قَتَل برصاصاته الفكرية 

كل خرافٍة رشيرٍة، واغتال كل أسطورٍة مستطرية.

لكن من سوء الحظ وسخرية القدر أَِن انَقّض املرُض املزمن عىل صياد اآللهة مبكِّرًا وهو يف ريعان الشباب؛ ليعاين أشّد 

العذاب؛ ِمن آلٍم وأوجاٍع تطيُش لها األلباب. فم إن أىت املرض املزمن حتى تلف جسده النحيل، ومل تعد تنفع معه ل 

العقاقري ول املحاليل، فساءت حالته وأوشك عىل الرحيل.

وبعد أن أنهكه املرض دخل املوت عىل الّصياد الذي تحامل عىل نفسه وجلس يف قُمرَتِه. إذ كان يعمل عىل إمتام بحٍث 

فلسفيٍّ عظيم! لكن لألسف، قاطعه املوت وقال له:

 هيّا أيها الصيّاد. سلم روحك وسالحك واستسلم يل. فال مقالٍت ول أبحاث ول تضليٍل للناس بعد اليوم. فأنا ُمرَسٌل إليك 

من اإلله األخري الذي مل تستطع اصطياده إىل اآلن. وهو )الله(، رب النبي محمد الذي بُِعَث إىل العالَِمنْي بالقرآن، فقد 

أمرين جل جالله أن أقبض روحك عنوًة بال استئذان. فأنت اآلن فاٍن فاٍن فان.

فوقع الصياد املريض عاجزًا وقد أنهكه الوهن والتعب، لتفيَض عيناه بالدمع بعد 

أن استفحل املرض منترًشا يف جسده الضعيف.  ها هو يحاول مد يده إىل قلمه 

الضعف  لكن  )الله(.  بال  يدعونه  الذي  األخري  اإلله  به  ليقتل  األخري  الرصايص 

قرص بيده عن الوصول إىل كنانته حيث انهارت قواه وفقد قدرته عىل الحركة. 

ثم راح املوت ينزع رونق الحياة عن جسد الصياد رويًدا رويًدا.

إنه النَّْزُع األخري!

لقد جاءه املوت الزؤام. فهَوت يده ثم سقط قلمه الرصايص ُمتدحرًِجا 

عىل األرض ورائحة جثث اآللهة تفوح منه! 

آٍه كم اصطاد هذا القلم من آلهة، وكم أردى من أنبياٍء وُمتَألّهة!

نفسه  ي  يُسمِّ الذي  األخري  اإلله  فانتىش  اآللهة.  صياد  مات 

)الله( فرًحا وهو يقول: 
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الرصاصة األخرية 
يف نعش اإلله األخري!

كل من عليها فاٍن، ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام، أنا امللك أنا الّديَّان، وعزيت وجاليل أنا اإلله الوحيد، أنا رب القرآن، 

أنا اإلله األول واألخري، أنا الفرد الصمد الحي الرسمد رب األكوان، خالق الجمد والنبات والحيوان، أنا الذي ل يدركني 

عقل برش، ول ِفكُر َجان.

مات صياد اآللهة. فحزن التنويريون العقالنيون أمّيا حزٍن عىل وفاته، ثم أعلنوا عليه الِحداد، فأُطفئت األنوار يف كوكب 

األرض وأُغلقت املختبات واملعامل، ونُكَِّست أعالم جميع الدول الِعلمنية املتحرضة التي كانت تهتدي مبنهج الصياد 

العقالين يف محاربة اآللهة والخرافات واألساطري واألديان. 

وقامت كوكبٌة من كبار علمء األرض وَحَملَِة جوائز نوبل بتَأِبيِنه ودفِنه أعزًل بال يراٍع ول قلم. وعزفت الفرق العسكرية 

أعظم الّسيمفونيات الرتاجيدية أثناء مراسم التأبني. إىل أن خطب عامل الفيزياء ألبت أينشتاين بالجموع قائاًل: 

 وا أسفاه! لقد رحل للتو صياد األنبياء واآللهة. لقد خرسنا املدافع األول عن العلم الحقيقي؛ لقد فقدنا املحارب األول 

للعادات والتقاليد واملوروثات البالية؛ إنه املفكر الذي حرر نظرية املعرفة من املسالك املعرفية الفاسدة واملغالطات 

املنطقية؛ فلريقد بسالم.

ثم خطب تشارلز دارون يف الجموع قائاًل:

 لقد أضاء الراحل حياتنا بعد أن اصطاد كل الخرافات والخزعبالت التي اطّلع عليها يف حياته القصرية. لقد حرر عقولنا 

بنقده لكل األفكار والفرضيات الزائفة واصطياده لكل اآللهة الكاذبة. لعمري كيف سيلقى صيادنا العظيم ذلك اإلله 

األخري املتغطرس الذي يسمي نفسه )الله( وهو أعزٌل دون قلمه الرصايص؟ 

يا له من يسء الحظ، فمن املستحيل أن يستطيع الدفاع عن نفسه بعد أن جرده اإلله األخري )الله( من قلمه الرصايص 

باملوت. لكن لن نيأس، فكل اإلنسانية معه. ونتمنى له النتصار عىل كل إلٍه جبار.

ويف مشهٍد تشاؤميٍّ محزٍن خرج الفيلسوف العدمي نيتشة ثائر الشعر صارًخا: 

 أمل أقل لكم؟ تبًا لإلله األخري! 

لقد رحل الصياد وبقي قلمه هنا. يالحظه العاثر! كم هو محزٌن ومؤملٌ أن تكون صياَد آلهٍة محرتٍف، تقيض عمرك وأنت 

تصطاُد جميع اآللهة ثم يهزمك اإلله األخري!  لقد أخبتكم أن اإلله خبيٌث دينٌء جبان، وأّن هذا الوجود محض عبثيٍة 

ورٍش، يجب أن نتكاتف لنكمل رسالة الصياد ثم نقتل اإلله األخري. 

وبعد أن انتهت مراسم الدفن احتفظ العلمء بقلم الصياد يف أهم املتاحف يف العامل املتحرض، ليبقى منارًة لألجيال 

القادمة. ورمزًا لتحطيم الخرافات الهادمة.

وبعد آلف السنني، بعَث اإلله األخري )الله( ذلك الصيّاد من قبه. ثم أمر أن يؤىت به مقيًدا بالسالسل لتتم محاكمته عىل 
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يف نعش اإلله األخري!

رؤوس األشهاد.فقال )الله( لصياد اآللهة: 

 مممم أهاًل مبن تجرأ عىل كل اآللهة. أهاًل بالكافر. أهاًل 

مبن كان الناس يسمونه )صياد اآللهة(.

مممم يخبين علمي القديم بأنك حطمت كل التابوهات 

خالل  اآللهة  جميع  باصطياد  قمت  ثم  والصناديق، 

حياتك القصرية. لكنها آلهٌة خلبيٌة كاذبٌة أيها الغبي. وأنا 

اإلله الواحد األحد ل إله غريي. يا لخيبتك قهقهقهقه !يا 

أيها الكافر الجاحد الُعتُّل الزّنيم. يا لك من سّفاٍح فكريٍّ 

رشيٍر، حيث إنك مل ترتك إلًها من رشَِّك ورّش قلمك الذي 

ينفث مقالٍت سامة، وأبحاٍث لّمة، ومؤلفاٍت وقحٍة غري 

هامة. 

. نعم غبي؛ فقد أفنيت عمرك يف رصاع الوهم واآللهة الزائفة قهقهقهقه.  لكنك غبيٌّ

َحر. ألُخِزيّنك وأُْصلِيَنََّك َسَقْر، وما أدراك ما َسقر؛ واٍد ل يُبِقي  كاّل والقمر؛ وباسقات الشجر؛ والثّلج واملطر؛ والفجر والسَّ

ول يََذر.والتني والزيتون؛ والقلم وما يسطرون، ألصَفَعّن بناِصيَِتك الكاذبة. ثم ألمسخنَّك قرًدا ثم خنزيرًا ثم إىل جهنم. 

وعزيت وجاليل ألُجرِّعنك ماًء كاملهل يشوي الوجوه. بئَس الرشاُب رشابُك وبئَس املقاُم مقامك.

أتعرف اآلن ما الطّامة يا أيها الصياد الزّنديق الغبي؟ الطّامة أنك كنت عىل ضالل قهقهقهقهقه!

 فها أنت اآلن تقف بني يدي اإلله الحقيقي )الله( الذي أنزل القرآن. 

دعني أُفاجئك وأخبك بأنّني موجوٌد أيها الكافر الحقري! وعزيت وجاليل ألشويّنك إىل األبد، يف ناٍر مل أُدخل لها بعُد أحد!

فها أنت أخريًا تقف يف حرضيت أعزًل بال قلٍم ول سالح. أخَذتَْك العزة باإلثم خالل عمرك القصري، لكن املوت الذي أرسلناُه 

إليك تسلّل إىل يدك فشلّها وعطّلها. وها أنت اآلن دون قلمك الرصايص، فأرين كيف ستصطادين اليوم؟ 

أين مقالتك؟ أين مناشريك؟ أين مؤلفاتك وفلسفاتك؟ أين مناقشاتك وحواراتك؟ أين مؤمتراتك ومحارضاتك وتجاربك 

ومختباتك؟ أين عقالنيتك التي كنت تتبجح بها؟ أين قصصك ورواياتك؟ أين قصائدك؟ أين كتاباتك املرسحية التي كنت 

تسَخر فيها مني ومن أنبيايئ ومساجدي؟

أرين اآلن كيف ستكتب وتنرش ضدي لتصطاد اإلله الحقيقي والوحيد ؟

أنا الله الجبار الواحد األحد. ول حقيقة إل أنا.

فقال الصياد: 

ومن قال لك يا إلهي أنني سأكتب ضدك أو أتجرأ حتى عىل التفكري يف ذلك. فأنا ما قتلُت كل اآللهة الزائفة إل ألنترص 

لك وحدك. 

ألست أنت املاورايئ الذي ل تدركه العقول؟
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 ألست أنت خالق الكون الذي يحمل كل صفات الكمل التي ل نستطيع اإلحاطة بها؟ ألست أنت الذي متايَزْت عن 

مخلوقاتك وتنزَّهَت عن التشبه بهم؟

فقال اإلله األخري: 

نعم أيها الخبيث. أنا املاورايئ الذي أُدرُِك العقول ول تدركني العقول.

فقال الصياد: 

 إذن عندي يف جيبي مقالٌة أخرية، كنُت قد حرّضتُها قُبيل وفايت. فأرجو منك أن تعيد يل قلمي الرصايص مرًة واحدًة فقط؛ 

م بها قلمي الرصايص، ثم دعني أرميك بالقلم، فإن كنَت خالق الكون الحقيقي املُنزه الذي ل  ألكمل هذه الرسالة ثم أُلقِّ

يدركه العقل، فسيعود سهمي رصاصًة إىل صدري ثم سرتميني يف جهنم. 

أما إن كنَت إلًها زائًفا مثل كل تلك اآللهة التي قمُت باصطيادها خالل حيايت القصرية، فستقع رسالتي قلًم رصاصيًا ينغرز 

يف َمْقتَلِك فستموت. وسأكون قد قتلُت اإلله األخري.فهل تقبل هذا التحدي يا الله؟  

ألست أنَت َمن تحّديتَنا نحن البرش يف الدنيا بأن نأيت بكالٍم مثل كالمك أو نأيت مبنطٍق ينفي وجودك أو ينال من صفاتك؟ 

فاليوم أنا أتحداك وأنت أهٌل للتحدي ألنك الرب الخالق الواثق. أليس كذلك؟ 

ثم يا إلهي العظيم، ل بد لعنجهيّة ربوبيتك أن تدفعك إىل قبول التحدي الصادر عن مخلوٍق تافٍه ضعيٍف قارٍص عاجٍز 

مثل. أليس كذلك؟ فهل تقبل التحدي؟

فقال اإلله األخري بعد أن أخذته العزة بجبوته: 

أقوُل  أردُت شيئًا  للكون، وأنَِّني إن  الحقيقي  الخالق  بأنني  أنا واثٌق  حسًنا. 

العقول.  تدركني  ل  الذي  املتعايل  الحسنى  األسمء  فيكون. صاحب  كن  له 

أنا الذي أرسلت محمًدا بدين الحق وأظهرته عىل الدين كله، ولو كره صياد 

اآللهة قهقهقهقه.

قلمك  عليك  سريتّد  كيف  وسرتى  بها،  ولرَتِمِني  التافهة  رسالتك  هات  فهيّا؛ 

الرصايص ليقتلك برصاصتك الورقية الُخلّبية األخرية، ثم فلتذهب إىل الجحيم 

أيها الكافر الجاحد الزنديق. 

ثم التفت الله إىل َخزَنَِة جهنم وقال لهم: 

ُروها. حرضوا أوديتها وجهزوها. هيّؤوا للصياد األخري كل  النار وَسعِّ أشعلوا 

العذابات وأقىس درجات اإلحراق واإليالم.
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الرصاصة األخرية يف نعش اإلله األخري.
فأخرج الصياد من جيبه رسالًة يعلوها الغبار وقد أكل الرتاب 

حوافّها، فنفض عنها الغبار ثم قرأ والله يسمعه: 

عي بأنك ل تدركك العقول. ماذا أقول؟ ثم  الله، يا َمن تدَّ يا 

كيف يل أن أقول ومقايل مهم ارتقى معقول؟ 

يا الله، كيف تّدعي بأنك ل تدركك العقول إن كنت تفهمني 

اآلن وتعي ما أقول؟

)التخاطب(
التخاطب؛ أل وهي  فََمن فَِهَمِني ل بد أنه استوعب خطايب، ومن استوعب خطايب ل بد من امتالكه ألداة استيعاب 

العقل، ومن امتلك عقاًل امتلك دماًغا بالرضورة، فالعقل والدماغ متالزمان ألن الدماغ وعاء العقل، والعقل مرآة الدماغ.  

أما الدماغ فخاليا عصبيٌة تتشابك لتجري عبها سيالٍت عصبيٍة ناتجًة عن تفاعالٍت كيميائية. 

وبذلك أستنتج أنه ل بد ملن استوعب الخطاب البرشي من امتالك دماغ. ومن امتلك دماًغا ل بد أن يكون ماديًا واملادي 

تدركه العقول البرشية. وكل ما تدركه العقول ل بد أن يكون امتداًدا لهذا الكون فهو مخلوٌق. 

فطاملا استوعبتني فأنت مخلوق. يا الله، لقد احرتُت باّدعائِك التصاف بالاّلإدراكِيّة، بل ل أراك إل ُمدَركًا بعقولنا البرشية، 

وما أرى دعواك إل كذبًا ألغراض دونيّة.

إذ لو كانَْت ل تُدرِكَُك العقول لتَنزَّْهَت عن أن تكون محاًل للخطاب أصاًل.  فإن أنا أرشُت إليك بقويل: )يا الله( فأنا حتًم 

أخاطب مخلوقًا. ألنني مبجرد قويل )يا( فقد حيّزتُك بحيِِّز املخاطَِب، وأحلَلتُك محّل املُنادى.

العقول  أدركته  والجهويّة،  والبُعديّة  باملكانيّة  اتصف  ومن  َهِويّة،  والجِّ األبعاد  وحارصته  املكان  أطّره  فقد  املُتحيُّز  أّما 

البرشية. وكل ما أدركته العقول البرشية كان امتداًدا لهذا الكون فهو مخلوق. 

وأما املُناَدى فال بد من امتالكه ألداة استيعاٍب، وإل ملا كان محاًل للنداءات البرشية، والسمع صفٌة من صفات املخلوقات 

الحية، فهي آليٌة قامئٌة عىل تحويل موجات الصوت إىل سيالٍة عصبية، ومدار ذلك عىل الفيزياء والكيمياء. ومن خضع 

للفيزياء والكيمياء مادٌة، وكل ماديٍّ تدركه العقول، وكل ما أدركته العقول ل بد أن يكون امتداًدا للكون فهو مخلوق. 

فثبت أنك مخلوق!

 وإن أنا أرشُت إليك بقويل: )هو الله( وصفتُك بالذكورية، ألن )هو( ضمري املذكر، والذكورة من صفات مملكة الحيوانات 

املادية وكل ماديٍّ تدركه العقول بالرضورة. وكل ما أدركته العقول كان امتداًدا للكون فهو مخلوق. فمن أشري له بال 

)ُهَو(. حتًم مخلوق. 

58



راوند دلعو

الرصاصة األخرية 
يف نعش اإلله األخري!

وإن رفعُت يدّي متوجها بالدعاء إليك فقد نسبُت لك الِجَهويّة والتّحيز، لكن املتحيز ماديٌّ واملادي تدركه العقول، وكل 

ما أدركتُه العقول كان امتداًدا للكون. فهو مخلوق.

وإن رددَت عل وخاطَبْتني، فهذا يعني أنك َوَعيْتَِني وَوعيت فحوى خطايب ثم استجبت، وهذا تواصل أفكار! واألفكار 

تتولد من العقول فأنت عقٌل والعقل ينتج عن دماٍغ من خاليا عصبيٍة وتفاعالٍت كيميائية. والكيمياء مادٌة وكل ماديٍّ ل 

بد أن تدركه العقول، وكل ما أدركته العقول فهو مخلوٌق فأنت مخلوق !

وبالتايل ل تتصور أركان التخاطب إل ضمن نطاق املُدَركات العقلية، ول يقوم بها إل مخلوق.  

ثم فتحُت كتابك الذي تسميه )القرآن( ألقرأه بهدف التعرف إليك وإىل صفاتك، فوجدت كل الدلئل التي تثبت أنك 

مخلوق !

)التوحيد(
رشيك  ل  متفرٌد  أحٌد  واحٌد  بأنك  نفسك  وصفَت  فقد 

العددية فناتٌج عن املُجرّدات  أّما  لك. والواحديّة عدديٌّة، 

من  البرشي  الكائن  يستقيها  التي  الرياضيّاتية  العقالنية 

البديهيّات الحسية يف الوسط املحيط، فالعقالنية وظيفٌة 

تُتصور  ل  وكذلك  رئة؟  بال  التنفس  يُتصور  فهل  دماغيٌة. 

العقالنية بال دماغ.

أما الدماغ فخاليا وَمَشاِبٌك عصبونيٌة مدارها عىل الكيمياء، 

والكيمياء مادٌة، وكل ماديٍّ تدركه العقول. وكل ما أدركته العقول ل بد أن يكون امتداًدا لهذا الكون، فهو مخلوق.

وبالتايل ل تتَصّور العددية خارج نطاق املُدركات العقلية.

املتولدة عن  الرياضياتية  والعقالنية  الرياضيايت  املنطق  لقواعد  لك  إخضاٌع  والواحديّة  بالتفرد  لنفسك  أن وصَفك  كم 

الدماغيّة املادية. ومن ل تدركه العقول منزٌه عن الخضوع للعقالنية، فخضوعك لها دليل ماديتك وكل ماديٍّ هو حتًم 

امتداٌد للكون. فهو مخلوق.

والواحدية تستلزم الستمرارية التصالية يف ذات الواحد، كم تستلزم النفصالية عم سواه، مم يقتيض التحيز واملكانيّة 

والَحّد. واملُتحيُِّز املحدود ماديٌّ مخلوق. 
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)الصفات السبعة(
ثم نسبَت لذاتك يف القرآن صفاٍت منها: 

)القدرة واإلرادة والعلم والحياة والكالم والسمع والبرص( 

1- فأما صفة )الُقدرة( فال يتكيّف جوهرها إل بوجود َعَقبٍَة متنع. ليتم وصف من تجاوز العقبة ب)القادر القدير(، 
ومن عجز عن تجاوزها ب)العاجز(، وكالهم حتًم مخلوق. ألن مفهوم العقبة وتجاوزها ُمتََصوٌَّر ضمن عامل املادة فال 

تُتَصور العقبة خارج إطار املادة، وبالتايل ل تَتَأىّت القدرة والتجاوز إل ضمن حدود كوننا املؤطَّر باملادة، فكان القدير 

والعاجز مادة، وكل مادة تدركها العقول. وكل ما أدركته العقول مخلوق.

فمن وصف نفسه بالقدير أقر بأنه يقبع ضمن هذا الكون املادي لوجود عقباٍت يستطيع تجاوزها فكان قديرًا!

مراد.   ٌه نحو املُراد تاركًا الالَّ 2- وأما صفة )اإلرادة( فقراٌر ثم اختيار؛ ثم انبعاٌث وتََوجُّ

ول بد لالنبعاث ِمن أركاٍن وهي: ُمنبَِعٌث وحيٌّز وُمنبََعٌث إليه، وهذا ل يتأىّت إل يف إطار حيٍّز كوينٍّ من املادة. فثبت أن 

املُنبَِعث مادٌة والختيار مادٌة واملُنبََعُث إليه مادٌة، وكل ماديٍّ تدركه العقول وكل ما أدركته العقول مخلوق.

كم أن اإلرادة تستلزم خضوع املُِريد للزّمنيّة، ألن النبعاث يأيت بعد القرار والختيار يك تتحقق اإلرادة، إذ يستحيل 

تحقق النبعاث قبل القرار والختيار. فال يعقل أن تختار اليشء أوًل ثم تريد اختياره! بل تأيت اإلرادة ثم الختيار. 

ومن خضع للزمنية ل بد أنه ُمؤطٌَّر باملاديّة، وكل ماديٍّ تدركه العقول، وكل ما أدركته العقول مخلوق. 

ه املنوط بالخضوع للزمنيّة والتحيُّزيّة. فال يصح وصف من ل تدركه العقول بصفة اإلرادة، ألنه ُمنزٌّه عن التوجُّ

العصبية عند  الُجَمل  تولّدت يف  بدورها عن سيّالٍت  نتجت  إراديٍة  قراراٍت  انبعاثاٌت نشأت عن  اإلرادة  أن أصل  كم 

الكائنات الحية، والدماغ كيمياٌء ومادة؛ وكل ماديٍّ تدركه العقول وكل ما أدركته العقول مخلوق.

وبالتايل ل تتصور اإلرادة خارج نطاق املدركات العقلية. فكل مريٍد مخلوق.

ٌع للبيانات واملعلومات يف الذواكر الخلوية العصبونية، ثم تسليٌط لعملية التفكري الدماغي  3- وأما صفة )العلم( فهي تجمٌّ
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عىل محتويات تلك الذواكر مبَُعالََجاٍت مثل: املالحظة والستقراء والتحليل والرتكيب والستنتاج والستنباط والبتكار. 

وهذا كله يحدث حتًم يف دماٍغ من خاليا عصبية، فال بد للعالِم من امتالك الدماغ إذ ل يُتَصوَّر العلم دونه. فال تقوم 

العامليَّة إل بالدماغيّة، والدماغ خاليا عصبيٌة وتفاعالٌت كيميائيٌة مادية. وكل ماديٍّ تدركه العقول وكل ما أدركته العقول 

مخلوق.

والتعقيد  الرتابط  من  معينًة  عتبًة  تجاوزت  عضويٍة  مركباٍت  بني  كيميائيٍة  تفاعالٍت  فسالسل  )الحياة(  صفة  وأما   -4

والدورية، لينتج عنها الحركة والنبعاث والستجابة والتنفس واإلطراح ومجمل الستقالبات األيضية الحيوية. فنسمي 

الكائنات التي تتمتع بتلك الدورة من التفاعالت الكيميائية املعقدة بالكائنات الحية الحيوانية.

فالحياة َحيويٌّة حيوانيٌّة ماديّة، نتجت عن تعقيد التفاعالت الكيميائية العضوية. فكل حيٍّ هو ماديٌّ وكل ماديٍّ تدركه 

العقول، وكل ما أدركته العقول مخلوق. فطاملا أنت حيٌّ فأنت مخلوق!

5- وأما صفة )الكالم( فإشارة اتصاٍل تنقل البيانات من املُرِسل إىل املستقِبل، ضمن نظام اتصالٍت ل ميكن أن يكون إل 

ُر حتًم مخلوق! ألن التشوير ل يُتصور إل يف عامل  ماديًا يف وسٍط مادي. فكل ُمتكلٍِّم ُمرِسٌل للبيانات بالتشوير، واملَُشوِّ

املادة وكل ماديٍّ تدركه العقول وكل ما أدركته العقول مخلوق.

كم أن املُرِسل الذي يولد اإلشارة إمّنا ولَّدها ألنه بحاجٍة إىل إرسال املعلومات إىل املستقِبل، فلجأ للتشوير إليصال البيان. 

وطاملا أنه محتاٌ لإلرسال فهو مخلوٌق ألن كل صاحب حاجٍة مخلوق.  

7- وأما صفة )الّسمعِ( فاستيعاب الدماغ للصوت الحامل للبيان بعد قيام األذن باستقبال اإلشارة وتحويلها من موجٍة 

صوتيٍة إىل سيالٍت عصبيٍة ترُتَجم يف ُمستَقِبٍل عصبيٍّ )الفص الصدغي من الدماغ يف حالة البرش(. 

ومن هنا نجد أن الصوت والبيان واألذن واملستَقِبل العصبي كلها مادياٌت تدركها العقول. ول تقوم صفة السمع إل بها، 

فاملتصف بالسمع ل بد أن يكون مادًة وكل مادٍة تدركها العقول وكل ما أدركته العقول مخلوٌق فالّسميع مخلوق. 

آليٌة  وهي  السمع،  نسميها  خاصٍة  بآليٍة  الصوتية  واإلشارات  الرتددات  يعي  السمع(  بصفة  )املتصف  السميع  أن  كم 

تختلف عن آلية وعي إشارة البرص )الضوء(. واختالف اآلليات يدل قطًعا عىل أنه مخلوٌق ألن اتصافه بالسمع والبرص 

لدليٌل عىل أنه ُمجزٌّء وكل مجزٍء مخلوق. 
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7- وكذلك أقول يف صفة )البرص( فهي وعي الدماغ للضوء الحامل للبيان اللوين بعد أن تقوم العني بتحويل الضوء إىل 

سيالٍت عصبيٍة كيميائيٍة يتم تفسريها يف ُمستقبٍل عصبيٍّ )وهو الفص القفوي من الدماغ عند البرش( لكن العني والضوء 

واللون واملُستَْقِبل العصبي كلها مادياٌت تدركها العقول. فالبصري تدركه العقول، يعي األمواج والفوتونات الضوئية بآليٍة 

تختلف عن آلية وعيه للموجات الصوتية، فهذا دل عىل التجزئة وكل مجزٍء مخلوق. 

ولو كان خالًقا لتنزه عن الحاجة إىل معنى وآلية السمع والبرص. 

ثم نظرُت )يا الله( يف القرآن فوجدتك قد وصفت نفسك بصفات املخلوقات. 

وأنك محل إدراك العقول البرشية. مم ينفي عنك الالهوت والخالقية.

فوصفت نفسك بالِقدم والبقاء، وهم صفتان زمنيتان. فها أنت أخَضعت نفسك يف قرآنك للزمنيّة. فلِلْقديم ما بعده، 

وذلك يُلزمه بأن يكون محتوًى ضمن إناٍء الزمن، خاضًعا ملفهوم الستمرارية، ومن خضع للزمنية والستمرارية كان حتًم 

مادة، فهو مخلوق.

و كذلك صفة )البقاء(، فلِلْبَاقي الخالد ما قبله حتًم، وهذا يستلزم خضوعه للزمنية والستمرارية. لكن الحتواء ضمن 

الزمنية مع الخضوع لالستمرارية يستلزم قطًعا املادية، فثبت أنك ُمدرٌَك بالعقول وكل ما أدركته العقول مخلوق.

ول يستلزم تنزيهك عن التصاف بصفات املخلوقات السابقة كلها، اتصافك بأضدادها. فالذي ل تدركه العقول منزٌه عن 

صفة السمع والصمم بنفس الوقت، ألن الصمم صفٌة مخلوقاتيٌة كالسمع. فسلب السمع ل يستلزم إثبات الصمم إل 

للمخلوق. فإثباتك السمع لنفسك هروبًا من وصمك بالصمم دليل مخلوقيتك.

وكذلك القول يف صفة البرص وضدها العمى، والعلم وضدها الجهل، واإلرادة وضدها الجب، والقدرة وضدها العجز، 

والحياة وضدها املوت، والكالم وضدها الخرس.

فكل الصفات التي أثبتها لنفسك يف القرآن ل تعدو أن تكون هي وأضدادها صفاٍت ماديٍة تدركها العقول. وإمنا أثبتَّها 

ظًنا منك أن إثباتها ينفي عنك أضدادها، وقد فاتك أن من ل تدركه العقول ل تصح يف حقه كل هذه الصفات البرشية 

ول أضدادها. فببك أين األلوهية التي ل تدركها العقول؟ 

الرتاكبية والتجزيء والتبّدليّة. وهذا يستلزم املخلوقية، كم أن تعدد  كم أن اتصافك بكل هذه الصفات مًعا يستلزم 

الصفات يستلزم ماديّة الذات. إذ ل تُتصور ذاٌت بعدة صفاٍت إل إذا كانت مجزأًة، وكل قابٍل للتجزيء مادٌة، وكل مادٍة 

تدركها العقول. فثبتت مخلوقيتك من كل األوجه.
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أّما لو سبنا تلك الصفات التي وصفَت بها ذاتك يف القرآن وظاهرها الرصيح التجسيم والتشبيه القبيح، مم اضطر الكهنة 

إىل عالجها بالكذب والتأويل والتشبيح، لوجدنا العجب العجاب! 

فمم نسبتَُه لنفسك _ عىل سبيل املثال ل الحرص _ من صفات برشية رصيحة تستلزم مخلوقيتك ما يل: 

وتُضلِّل  أنك متكر وتخادع وتستهزئ وتغضب وترضا وتحب وتكره وتضحك وتتواصل وتبني وتُِضل  نجد  القرآن  ففي 

وتتفاعل وتشرتي وتبيع وتسأل وتستجيب وتجيب وتنتظر ومتِهل وتراوغ وتنتقم وترحم وتعفو وتعذب ومتتلك وتتحكم 

وتتجب وتتكب وتوحي وتخاطب وتحارب وتعرض وتنارص وتؤمن وتعتقد وتسامل وتهادن وتقسم وتستجيب وترد وتغري 

كالمك وتشتُم وتنسخ خطابك وتنىس وتهدد وتتوعد وترض وتتجىّل وتجيء وتستوي عىل عرٍش فوق املاء يحمله مثانية! 

، وكالمك قرآنك ملٌء بالركاكة والتناقض واألخطاء. وتتواجد يف جهة السمء، ولك كريسٌّ

ولك وجٌه وساٌق ويد وجنٌب وعنٌي وَحدٌّ وكل يوم تكون يف شأن. كم أنك ذكرت بأنك ستتفّرغ ملعاقبة الجن واإلنس يف 

املستقبل البعيد يوم القيامة، مم يعني اتصافك بالنشغالية كم جاء يف سجعية الرحمن!

ولك بيٌت عىل الضفة الرشقية من البحر األحمر 

فيم يسمى مبنطقة الحجاز وتحديًدا يف مدينة 

مكة، حيث تقع بالقرب من الطريق الدائري يف 

حيٍّ يسمى بالحرم، وهو عبارٌة عن غرفٍة واحدٍة 

سوداء مكيفٍة ومزينة، كم ويوجد حول غرفتك 

املكعبة ساحٌة كبريٌة يدور فيها الناس، ويف بيتك 

ركٌن مياينٌّ ومن مقتنياتك الحجر األسود!

وكلها صفاٌت حيوانيٌة تتصف بها الرئيسيات ومنها الكائنات البرشية. ول ميكن أن يتم تصور هذه الصفات إل ضمن عامل 

املادة والطاقة والفيزياء الكالسيكية. فببك أين األلوهية والالإدراكيّة؟ 

أما قول املدافعني عنك بأن لك سمًعا يليق بك ولكن ليس كسمعنا.

وبرًصا يليق بك، ولكن ليس كبرصنا... الخ  يف كل الصفات.

فهي سفسطة الفاشل الذي يأيت بأي كالٍم متناقٍض ليبر عقيدته املوروثة. 

فم معنى جملة لك سمٌع ليس كالسمع ولك برٌص ليس كالبرص ولك إرادٌة ليست كاإلرادة؟ 

إنها سفسطة الرتقيع والعجز والضعف الفكري عند املحمديني بهدف الدفاع عن نصوص قرآنك املليئة بالتجسيم!
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ثم بعد كل هذه الوثنية، تّدعي أن رسولك حارب الوثنيّة!

وأخريًا نأيت )لصفة الوجود( إذ تتشارك جميع املوجودات بالتواجديّة. فإذا كنت يا الله موجوًدا فقد شابَهت مخلوقاتك 

بصفة الوجود! ألن التّواُجديّة تستلزم الستمرارية يف حالة التواجد. فال يتصور معنى الوجود إل يف املخلوقات املدَركة 

الخاضعة للزمنية الستمرارية. فكل موجوٍد قابٌل لإلدراك، وكل قابٍل لإلدراك ستدركه العقول، وكل ما يُحتمل إدراكه من 

قبل العقول مخلوق.

تنزَّْهَت عن التصاف  املخلوقات. وبالتايل  لتميزت وارتقيت وترفعت عن صفات  العقول  إلًها ل تدركك  لو كنت  أما 

بالوجود. ول يستلزم من سلب الوجود إثبات العدمية ألنك منزٌه عن كليهم كم بينت عند حديثي عن األضداد.

وزبدة الكالم أنك لو كنت إلًها ل تُدرِكُك العقول لتنزّهت عن التصاف بالوجود!

لتنزّهت عن التصاف بالوجود!

لتنزهت عن التصاف بالوجود!

لتنزهت عن التصاف بالوجود! 

فأنت غري موجود!

وعندما تال الصياد رسالته انطلقت كالسهم وغرزت يف صدر اإلله األخري، فانفضح أمره وتبنّي أنه مخلوق خيايل من صنع 

عقل اإلنسان. فخّر الله مغشيًا عليه بعد أن تم كشف مخلوقيَِّته وإدراكيَِّته من ِقبَل العقول.  فقد أثبت الصياد برصاصته 

العقالنية األخرية أن رب القرآن عبارٌة عن اخرتاٍع ناتٍج عن دماٍغ برشيٍّ ل يعدو أن يكون برشيًا بكل صفاته مم ينزع 

عنه الالإدراكية املتعالية.  

وبعد أن تم فضحه أمام املأل األعىل، قال اإلله األخري وهو يُحترض: 

يا أيها الصيّاد، أعرتُف بأنك كشفت حقيقتي بذكائك وفطنتك. لكن قل يل بربك إن كنُت أنا لست اإلله الحقيقي فمن 

هو اإلله الحقيقي خالق الوجود الذي ل تدركه العقول؟  

فقال صياد اآللهة:

 يف الحقيقة ل أدري، فأنا مخلوٌق برشيٌّ أفكر بعقٍل ناتٍج عن دماغ. ومهم كنُت عبقريًا سيبقى تفكريي ضمن أطر املادة 

والطاقة، فجميع تصورايت وذواكري البيانية الكائنة يف دماغي تأيت من هناك. فلن يستطيع عقل البرشي أن يكتشف ما 

وراء الكون املادي. وبالتايل فالعقل البرشي واملنطق العقالين أداة انكشاف ضمن هذا الكون املادي فقط، أما ما وراءه 

فال يصلح العقل كأداة كشٍف لعدم امتالكه األدوات. فمن يريد إعمل عقله يف ماوراء الكون كمن يريد أن يوظف األذن 

يف مجال رؤية الضوء. هل تستطيع األذن أن تفرس اإلشارات الضوئية؟ هل تستطيع العني أن تستقبل وتفرس اإلشارات 
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الصوتية؟ وكذلك العقل ل يصلح أداة كشٍف للموراء.

 واإلله عىل فرض وجوده ل يخلو من حالني:

إما أن يستطيع العقل اكتشافه فيكون امتداًدا للكون أي مجرد مادة، فهو بالتايل وثٌن منبثٌق عن تصورات العقل. 

 أو أن يكون غري قابٍل لإلدراك، مم يجعل العقل قارًصا عن إدراك كل يشٍء عنه باملطلق. وهنا يتوقف العقل ويكون 

الجواب السليم: ل أدري. 

فقال الله وهو يلفظ أنفاسه األخرية: 

وهل يُعقل أن يأيت هذا الكون بال صانع؟ 

فقال الصياد: 

بحيثيات وتفاصيل  لكن عدم معرفتنا  أقل هذا،  أنا مل 

وجود الكون ل يعني أن نفرتض أنه نتج عن شبٍح ماورايئٍّ بصفاٍت برشيٍة مضحكٍة كصفاتك يا عزيزي الله. ألننا مهم 

والحياة  والقدرة واإلرادة  والوحدانية  كالوجود  املادي  عاملنا  له صفاٍت من  ننسب  أن  بد  بالعقل فال  اكتشافه  حاولنا 

والتعاطف وو...

فاملاورايئ ُمَنزٌّه عن كل ما يدور يف العقول ل سيم الوجود. 

ثم كان آخر ما قاله الله:

وماذا عن دليل السببية وتناسق الكون الذي يوحي بوجود املصمم؟

فقال الصياد:

 عزيزي الله أنا أعرف أنك تحترض اآلن وأن جوايب لن يفيدك بيشٍء لكنني مع ذلك سأجيبك. 

إن السببية ل تصلح دلياًل عىل وجود صانعٍ للكون ل تدركه العقول. ألن السبب يسبق النتيجة قطًعا؛ فمن املستحيل 

أن ينطلق الدخان قبل إشعال النار! فكونك سببًا للكون يعني أسبقيتك عليه وهذا يعني خضوعك للزمنية. وخضوعك 

للزمنية يعني أنك جزٌء من املنظومة الكونية، فثبتت عليك املادية وبالتايل أنت مخلوق !

أما التناسقية الكونية فوهٌم. بل أرى يف العامل الرش واألمل والفوضوية أكرث من التناسقية. 

كم أن:

1- حقيقة )التطور بالنتخاب الطبيعي( التي اكتشفها العبقري عمرو بن بحر الجاحظ ثم برهنها السيد تشارلز دارون.

2- باإلضافة إىل الحسابات الرياضياتية التي قّدمتها اإلنرثويب لحتملية تشكل كوكب األرض. 
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ان بشكٍل منطقيٍّ تلك التناسقية التي نلمسها يف الكون. فلمذا نفرتض وجود مصمٍم غري قابٍل لإلدراك كمصدٍر  تفرسِّ

للتناسقية الظاهرية؟

وعندما أنهى الصياد كالمه انتفخ الله واهتّز عرشه، ثم سقط وثًنا ضخًم عىل كوكب األرض.

وهكذا مات اإلله األخري الذي اتضح أنه وهٌم، ل إله!

وأثبت الصياد أن فكرة اإلله أرقى من أن يحوزها الوجود ألن التواجد صفٌة مخلوقاتيٌة يؤطرها الزمان واملكان. 

بينم ينزّه العقل الخالق املفرتض عن الزمنية واملكانية والتواجدية والعددية والرياضياتية وجميع الصفات املخلوقاتية 

والعقالنية وأضدادها.

وهكذا انترص الصياد ومات اإلله األخري.

وبعد الضوضاء التي أثارتها تلك الرصاصة التي أطلقها الصياد األخري عىل الله فأرداه؛ عّم الفناء والصمت يف أرجاء الكون!!

ثم رويًدا رويًدا صدحت القصيدة الالأدرية الراونديّة فخرجت عىل إيقاعها كوكبٌة ضخمٌة من ماليني العلمء لدفن اإلله 

يقودهم صياد اآللهة. 

فها هي كتيبة علوم األحياء تتوسط الجمع متيش بثباٍت وشجاعٍة وثقٍة منقطعة النظري  وعىل رأسها السيد تشارلز دارون 

ومن ورائه جميع علمء األحياء من حملة نوبل بالبيولوجيا والطب واإلنسانيات.

وعن ميينها كتيبة الفيزياء يتقدمهم العظيم ألبت أينشتاين ميسك بيد السري إسحق نيوتن وهم يدفعان الكريس املتحرك 

الذي يجلس عليه ستيفن هوكنغ العظيم. 

بقيادة  العظمء  الكيميائيني  كتيبة  تظهر  يسارها  وعن 

الرائعة العظيمة املتفانية مريي كوري.

العظيَمني  العباقرة واملخرتعني بقيادة  وها هي كتيبة كبار 

السيد AC نيكول تيسال والسيد DC توماس ألفا إديسون 

الشمل كتيبة  لتظهر من جهة  وهم يتشاجران كاألطفال. 

الرثثرة والفلسفة، يقودهم رجٌل أشعٌث ثورجيٌّ ل يتوقف 

ممسًكا  ماركس  كارل  العظيم  إنه  والعويل.  الرصاخ  عن 

أن  العظيم، يف حني  طاليس  أرسطو  األكب  املعلم  بتالبيب 

الحكيم راسيل والفيلسوف أبيقور يقومان بتهدئة املوقف. 

لتأيت من الجنوب كتيبة الفنانني يقودهم العبقري فينسنت 
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الحرية لرائف بدوي
#FreeRaif

في السجن منذ
2012

فان كوخ واملذهل ليوناردو دافنيش.

يقود  من  ألحظ  مل  لكنني  والشعراء  األدباء  كتيبة  أرشقت  الشمس  جهة  ومن 

الجموع؟

ثم اجتمعت كل الكتائب وراح العلمء يحفرون حفرًة بحجم الله ثم دفنوه فيها. 

ويف املشهد األخري يظهر صياد اآللهة من بني الجموع ليضع إكليل ياسمنٍي أبيض 

عىل رضيح الله.

هامش:

 أعتقد أن الالأدرية هي الجواب املنطقي الوحيد عن مسألة وجود الخالق.

حتى دوكنز مل يفطن لذلك ألنه عندما عالج فكرة اإلله يف كتاباته انزلق وراء املتألهة 

وتبنى منطقهم الفاسد ثم عاكسه. بينم ل يستطيع أحٌد إثبات عدم وجود اإلله 

ول حتى وضع احتمٍل كبريٍ لعدم وجوده كم فعل دوكنز، ألن مجرد إخضاع فكرة 

اإلله لالحتملت هو وهٌم ومعاملٌة لإلله عىل أنه مفهوٌم رياضيايتٌّ خاضٌع للعقالنية.
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مجلس المسلمین 
 السابقین فی بریطانیا 

Council of Ex-Muslims of Britain
www.ex-muslim.org.uk

نحن مسلمون نبذنا ديننا 

برتكنا اإلسالم نكرس محرّماته، لكننا يف ذات الوقت نعمل عىل تدعيم العقالنية والحقوق والقيم العاملية 

والعلننية. ويف نشاطنا نطالب اا ييل: 

بالحقوق العاملية والتساوي يف املواطنة ب  الجميع. 

بالحرية يف نقد الدين. 

بالحرية الدينية واإللحاد. 

فصل الدين عن الدولة والنظام ، القانو  والتعليمي 

حظر املنرسات والعادات والقواعد الدينية التي تنتهك حقوق الناس وتضيق عىل حّرياتهم. 

إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . 

حظر التدخل من قبل أية سلطة عائلية أو رسمية يف الحياة الشخصية والعاطفية والجنسية للناس. 

حنية األطفال من التالعب بهم واإلساءة إليهم من قبل الدين واملؤسسات الدينية. 

حظر الدعم الرسمي للدين سواء املادي أو املعنوي. 

حظر جميع أنواع التخويف والتهديد الديني. 
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الحرية واألخالق 
من منظور الفلسفة املثالية

إن مفهوم الحرية  لهو من املفاهيم التي 

يكرث الكالم من أكرث الفئات حول تحديد 

اليوم!  أكرثها  وما  ومستحقيها.  ماهيتها 

التي  املتشعبة  املعقدة  املفاهيم  تلك 

قد يشعر بها كل فرٍد منا ويستطيع 

أن مييزها حني يتلّقفها سمعه، لكنه 

ال يحسن تحديد رابٍط أو قاعدٍة 

يستخدمها يف بناء أحكامه.
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ففي مجتمعنا العريب مثاًل، قد ينحرص ذهن املسؤول يف أشياء مثل الغناء واملوسيقى والتمثيل.

أما يف الغرب فقد يختلط عىل ذهن املسؤول الرسم واملوسيقى والتمثيل وأموٍر كثريٍة أخرى. 

ولكن الفن ليس هذا اإلبداع حرًصا أو ذاك، بينم يف الحقيقة ل عالقة له بغناٍء ول برسٍم وإمنا له ضابط، أو قُل قاعدًة أو 

مفهوًما، قد ينطبق عىل الرسم فيكون فنًّا وقد ل ينطبق عىل الرواية فال يكون لها عالقٌة بالفن. 

أستطيع سمعك من مكاين وأنت تتساءل ما هو الضابط أو التعريف الذي من خالله قد يجوز لنا أن نطلق عىل الخياط 

بل  اإلجابة عىل طبٍق من ذهب،  أعطيك  لن  ولكني  الفن.  األغنيات من مسمى  إحدى  نجرّد  أن  لنا  يجيز  وقد  فنانًا 

سأعطيك طرفًا من اإلجابة وأرشدك الطريق إىل تحصيل الباقي.

»إن كان اليشء املشرتك بني كل األعمل الفنية هو الجمل، فمن السهل أن نقول إن الفن يف أبسط تعريفاته هو إظهار 

الجمل، فإن متّكن مصمم -الديزاين- أو الرسام من إظهار جمل اللوحة، فهو فنان، وإن متّكن الحالق من أن يظهر 

جملك املخفي وراء الزوائد فهو فنان.«

فإن كنت تعتقد أنك أمتمت املوضوع فأنا أسٌف عىل هذه الصدمة ألن هذا التعريف ل يصلح إل للعوام وهو من أبسط 

تعريفات الفن حتى أنه تعريٌف ناقٌص مختزل. فإن أردت الوقوف عىل معنى الفن فأنا أحيلك إىل كتاب األديب العظيم 

ليو تولستوي )ما هو الفن(. أما اآلن، لنعد إىل موضوعنا، وكفانا مقدمات.

مثاًل إذا سألت أحدهم عن معنى الجمل، فلن تجد تعريًفا يفيدك، ألن 

أغلبنا يترصف وفًقا لخباته الشخصية ونوازعه الداخلية غري املبرة مم 

يسّهل محاولة الغري يف خداعنا. 

ولَِم ل؟ فليس لدينا معايري ول ضوابط نحتكم إليها. 

أُلِّفت فيه مؤلفاٌت منذ  قد يخفى عىل كثريٍ منا أن الجمل يعد ِعلًم 

أكرث من قرن، وقد ناقش ليو تولستوي بعض هذه املؤلفات يف كتابه 

الشهري )ما هو الفن(. 

كذلك إن سألت أحدهم عن الفن ووجهت له سؤاًل بسيطًا من قبيل: 

ما هو الفن؟ قد تختلف اإلجابة باختالف البيئة. 
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يعتقد كثرٌي منا أن الحرية هي مجرد الستجابة للرغبات الشخصية برشط عدم إلحاق األذى باآلخرين، ومبعًنى آخر 

)أنت حرٌّ ما مل ترض(، الجملة التي نرددها دامئًا كلم تحدثنا عن الحرية ونتذاىك حني نجعل كلمة )ترض( تشمل املتحدث 

الحداثية وديننا  أيًضا، أي أنت حرٌّ ما مل ترض أحًدا ول حتى نفسك، وبهذا نكون حققنا توازنًا وجمعنا بني املفاهيم 

الحنيف، طبًعا إذا قّدمنا أن األوامر والنواهي الدينية رُشعت ملصلحة اإلنسان ودفع الرضر عنه. 

إل أن الضابط املذكور )أنت حرٌّ ما مل ترض( ل يصمد أمام التحليل. حيث 

أن الحرية تبيح لك أحيانًا إيذاء اآلخرين وإلحاق الرضر بهم، حني يبيح 

لك ضمريك أن تفتح دكان بقالٍة يف شارٍع فيه بقاٌل واحٌد فقط، مم يعني 

أنك ستستحوذ عىل عدٍد من الزبائن الذين كانوا يف حصة البقال األول، 

وهكذا تكون قد ألحقت به رضًرا، إل أن فعلك مكفوٌل ول يستطيع أحٌد 

ى.  أن يُجرِّمك تحت أي مسمًّ

إذن فحريتي ل تتوقف عند إلحاق األذى باآلخرين. 

ويف رأي كانط، أن الحرية إْن كانت مجرد الستجابة للرغبات، كأن تأكل حني تجوع وأن تذهب إىل املطعم الذي تختاره 

أنت، فليس هذا إل رضبًا من العبودية. 

إل أن كانط مل يكن يُحسن إطالق الشعارات الرنانة الخاوية من الدليل، فحاول البهنة عىل ذلك بأن الشخص حني يأكل 

ليسد جوعه، إمنا يأكل لسد احتياٍج مل يخرته اإلنسان بل فُرض عليه، فإن أجبك الجوع أو أي رغبٍة أخرى عىل فعٍل معنّي، 

رصت عبًدا لذلك اليشء الذي أجبك وانصعت ألوامره. ورضب مثاًل للدوافع الداخلية غري املختارة بشخٍص ميسك بُكرٍة 

ثم يسقطها من يده، ستسقط الكرة عىل األرض بحكم الطبيعة، فهل نقول حينها أن الكرة تترصف بحرية؟ أم استجابًة 

لدوافع غري مبرة؟ وهنا تكمن العبودية والنقياد. 

البديل

هنا مل يتبع كانط مذهب الهدامني الذين يأتون بالحجج لتشويه قانوٍن أو عرٍف متَّبعٍ بهدف هدمه ثم ل يأتون بالحل 

الشخصية  للرغبات  الستجابة  مجرد  تكن  مل  إن  الحرية  أن  ومفاده  الذايت«  »الستقالل  مصطلح  لنا  فيصوغ  البديل، 

برشوط، فالحرية هي الترصف وفًقا لقانوٍن شخيصٍّ يضعه الشخص لنفسه ثم يبدأ بالترصف من خالله، أي مجموعٌة من 

املبادئ يتخذها املرء نباًسا له يف حياته.
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ولكن ما الضابط لهذه القوانني؟ 

ثم  الذايت ومن  استقالله  تُكوِّن  التي  مبادئه  يحدد  أن  الحق يف  لكل شخٍص  كان  إن 

تخلق ميدان حريته، فمن املستحيل أن نقف جميًعا عىل أرضيٍة مشرتكٍة من الحقوق 

النوع  هذا  استمرار  أسباب  من  أصياًل  سببًا  الختالف  كان  وإن  خاصًة  والواجبات، 

اإلنساين.

فم الذي قد ينتج عن مبدأٍ كهذا؟ أهي الفوىض؟ 

التي نشرتك فيها جميًعا بحكم إنسانيتنا،  العريضة  أم أن كانط يحتكم إىل الخطوط 

كحب الخري ومساعدة اآلخر؟ 

حتى أن كانط نفسه اقرتح مفهوًما جديًدا للقيم األخالقية. ووضع رشوطًا كيم يكون فعل الخري فعاًل أخالقيًّا قد يختلف 

معه فيها كثريون. ودعني أطرح عىل األستاذ كانط السؤال التايل وتخيل معي أن كانط شخصيًّا يجيبني.

ٌ أو فعٌل أخالقي؟ أنكون براجمتيني ونحكم عىل الفعل من خالل      • أنا: متى ميكننا أن نحكم عىل أي فعٍل أنه فعٌل َخريِّ

نتائجه، إن كانت خريًا فخرٌي وإن كانت رشًّا فرش؟ أم ماذا؟

   • كانط: إن الغاية أو النية تضفي سمتها عىل الفعل فإن كانت النية أخالقيًة كان الفعل أخالقيًّا والعكس صحيح.

وهنا كدُت أصيح يف وجه كانط معرتًضا عم يقول، فأشار إىل أن أسكت وقال:

   • ل تقلق، أنا أعلم ما يدور يف رأسك وأُقّر لك أن الغاية ل تبر الوسيلة وإطعام األطفال ل يبر رسقة األب. 

ثم تكلم كانط عم نفعله يوميًّا من أفعاٍل نعتقد أنها صواٌب وأخالقية، فقال إن الفعل الخرّي ل بد أن يقرتن بنيٍّة حسنٍة 

حتى يكون فعاًل أخالقيًّا. وباملثال يتضح املقال، إن كنت تاجرًا وجاءك زبوٌن مثٌل سكراٌن أو غري واٍع وغششته ونصبت 

عليه بأي شكٍل كان مبا يزيد أرباحك، إذن فالنية هنا زيادة األرباح، إذن فهذا عمٌل غري أخالقي. وهذا أمٌر عاديٌّ يعرفه 

الجميع.

أما كانط فيقول: فإن كان نفس التاجر يتعامل مع الناس باألمانة والصدق والضمري ل ليشٍء إل لزيادة األرباح الناتجة 

عن شيوع السمعة الحسنة فهذا أيًضا يعد فعاًل غري أخالقي، ألنه إن كان الدافع هو مجرد زيادة األرباح، فنحن ل نعرف 

ما قد يُقِدم عليه التاجر بسبب هذا الدافع، ومن أمن العقاب أساء األدب، أو كم نقول نحن »الل تعرف ديته اقتله«.
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أما إن كان الدافع وراء تعامل التاجر باألمانة مجرد حب الخري، فكلنا يعرف إىل أين يقوده هذا الدافع، وكيف سيكون 

تأثريه عىل نفسه وعىل من حوله. 

الغش يف  اكتشفت شيوع  ماريالند  أن جامعة  ما حدث من  املذهب،  املتكلمون عن هذا  التي يسوقها  األمثلة  ومن 

المتحانات بني الطالب، ولحل هذه املشكلة قامت الجامعة بالتعاقد مع بعض املتاجر ومنحوا كل من يوقّع عىل تعهٍد 

بعدم الغش خصوماٍت تصل إىل 25%. وعىل نفس املنوال، إن كان الطالب قد وقّع عىل التعهد طمًعا يف الخصومات عىل 

املشرتيات، فمذا سيفعل بعد انتهاء هذا العرض؟ هل سيعود لعادته القدمية؟ أم سيكتسب عادًة جديدًة؟ 

كثريون هم من يعدون املثال السابق تأكيًدا لرأي كانط، وإن كان املتكلمون قد اقرتحوا ذاك املثال كبهان، فهم رجاٌل 

ونحن رجال. استعد أيها القارئ فسألقي عليك مثاًل برهانيًّا من واقع مجتمعنا العريب أو املرصي خاصًة. 

وهو ما فعله السلفي الشهري وليد إسمعيل رئيس ائتالف محبي الصحب واآلل، ملا رأي البعض يطالبون بحظر النقاب يف 

بعض األماكن، فأعلن عن حملة خصومات تصل إىل 10% أو 15% للمنقبات وليس فقط للمنقبات بل ألقربائهم أيًضا، 

وقال أنهم تواصلوا مع كثريٍ من املؤسسات التجارية وأبدت املؤسسات ترحيبها بهذه الخطوة الفريدة. 

وملا ُسئل األستاذ وليد عن ذلك يف برنامج العارشة مساًء مع وائل اإلبرايش، قال إن هذا من قبيل تشجيع املنقبة عىل 
النقاب وردًّا عىل حمالت حظر النقاب

بعض  استغالل  إمكانية  عن  الحارضين  أحد  سأله  وملا 

للحصول  كذريعٍة  النقاب  واستخدام  األمر  هذا  الناس 

أم  لله  حينها  النقاب  يكون  وهل  %10؟  خصم  عىل 

للخصم؟ وماذا لو ارتدت امرأٌة غري منتقبٍة النقاَب ملدة 

تخلعه  ثم  الخصم  عىل  تحصل  حتى  ساعتني  أو  ساعٍة 

بعد ذلك؟ قال: 

»إن هذا بحد ذاته خرٌي فبفضل خطوتنا هذه قد تحتشم 

ٌم وإنجاز«. املرأة ملدة ساعتني، وهذا يف حد ذاته تقدُّ

ل،  أم  النكتة  تنفيذ هذه  تم  أعرف برصاحٍة هل  ل  أنا 

وهذا ليس مهمًّ يف بحثنا بل املهم هو الفكرة.
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Scolopendra Morpha

معلش الله كل فرتة يعمل 

ابديت للمخلوقات وينزل 

موديالت جديدة تسبح وتقدس

Sami Jamal

ذكرتني بآية شبيهة..

الله: اين جاعل يف األرض خليفة

املالئكة: أتجعل فيها من يسفك 

الدماء؟

الحيوانات املفرتسة: ولكن نحن نسفك 

الدماء يا رب باستمرار، ما الداعي 

لسفاح جديد؟

الله:هذا صحيح ولكنكم ل تسفكون 

الدماء جيدا، انتم تسفكونها لتأكلو، 

سأجعل بني آدم يسفكونها لألكل 

وألسباب تافهة كقتل الكفار وامللحدين 

مثالً..

الكل بصوت واحد: يا اللللللله كم انت 

رحيم

الله: نعم نعم عبقري كالعادة!

Brahim Islmeoun

خلقت الجن واإلنس ليعبدون، لكن غالبيتهم مل يفعلوا. لألسف مل أتبع 

رأي املالئكة.

Adam Soultan

ما هي تلك السمء؟

عبان رمضان

يبدو ان نرجسية هذا الله ل ترتوي إل بالكثار من التمجيد و التسبيح 

لتعظيم ألوهيته..؟!!
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